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ةّمرَقَم

نرقلاتاینیعبسعلاطميفالإاندالبيف(رداصملاملع)ةروصحّضتتمل

َمننمو.خيراتلاكلذذنمملعلااذھيففیلأتلاریكاوبتأدبدقف.مرصنملا

امضعبركذينتفيملو.راطقألافلتخميف-ًةجردتم-تافلؤملاتلاوت

.ةساردلاهذھليذيف؛عجارملاورداصملاةديرجيفهتبثأو«هیلعٌتعلَْطأ

ىلعامإةمّسقماھدجي«اًمومعتاّفلؤملاهذھضرعتسينَمَِّنإ

مامتھالانعاًدیعب«اھیلعتینُبيتلااھتاعوضومىلعوأ«(يويد١ فینصت

يفثحابلكبصعيھف«اھلجأنمتعضُويتلاضارغألاوأ,«فادھألاب

.نیحّلكيفاھیلإأجلييتلاةفعسُلاهتاودأو«يبرعلاثارتلا

صرحتمھنملك«مھنیبامیفنورابتيمھنأك«ملعلااذھيفنوّفلؤملاناكو

نود«اھیّفلؤمواھتاناونعركذءافیتساهلغشي«رداصملانمٍددعربكأركذىلع

يغبنييتلالْئسلاركذو«اھفیلأتةقيرطنعفشكلاو«اھلیلحتواھضرعبةيانعلا

.نوكيالوأ«كلذنوكيىتمو«اھبعافتنالاواھلامعتسالاھعابتأ

ىلإاھضعبتلصوأنأىلإ,اھلیلحتلامھإو»رداصملاءافیتسايفةغلابملاتّدَأو

.ةدئافالواھیفةيویحال«ِرّمَتُملكشبرداصملااھیفضرعُت«ّةلدأوأمئاوقةروص

ءاقلإىلإ«م٠٠٠١7 ماعنم(يناثلانوناك)ريانيرھشيفُتیعُددقُتنكو

بآلطىلع«ةئّماعلارداصملا-صوصنلاقیقحتتاودأ»يفتارضاحم

قثبنايذلا(صوصنلاقیقحتوتاطوطخملاملع»مسقبایلعلاتاساردلا

ثوحبلادھعمهقیقشبقجلأو«ةیبرعلاتاطوطخملادھعمنعكاذنآ

.ةددعتملادھعملاماسقأنماًديدجاًمسق«ةیبرعلاتاساردلاو

رداصملاهذھنیبطبرلااھیفلواحأ«تارضاحملاهذھلةطخعضوبٌثردابف
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نمصنقیقحتدنعاھبمازتلالايغبنييتلاةعباتتملاةیجھنملاتاوطخلانیبو

.لومشوقمعيفهتساردىلعرثوتلام؟نمو«صوصنلا

يف-قاعتياھنملقحلك«ةعبسٍلوقحىلعجھنملاٌترسكنأناكو

هظحلأملبیترتوھو.,قیقحتلادعاوقلةیجھنملائطخلانمةوطخب  بلاغلا

هیلإقبشأملٌديدجهنأمعزأو«تاّفلؤمنمهیلعُتعلَطأامیف

دعاًفشاكو2هايإاللحم'هفلؤموردصملانعيفاولاثيدحلابٌتممتھأو

.رشُيوةلوھسيفهلامعتساىلإثحابلاَّلَدُيىتح.فیلأتلايفهتقيرط

ثعبفدھب«ثارتلاةیمھأنعةملكب«لحارملاوأ«لوقحلاهذھلٌتدّھمو

تاداشرإلانمٌةعومجماھقحل«مھرئامضوبابشلاسوفنيفةّمھلاوةقثلا

.اًداجاًدحابنوكينأهسفنةئیھتلٌدعتسُينَماھَعَسينأٌدباليتلا

ىلعمزعلاّدضو«ثحابوأسرادلكلةّوجرملادئاوفلاققحتتنأٌلمأيلكو

.ّةیِضْرَمةیجھنمسسأىلع«قیقحتلانادیمضْؤَح

.رخآلاولوألايف«ّقفوملاهللاو

:ةرھاقلا

.ه١49/8 نابعش"سیمخلا

"0.07(بآوسطسغأ١ 
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لجرم0ا

نأةرھاقفورظلثدحيو,اھنایكيفةّلصأتمروذجممألانمةمألكل

اھنعةبيرغلا«اھیلعةئراطلاعورفلابىّھَّلََعتو.اھروذجنعٌدمأدعتبت

امنیبراوحلاوطَّمللاَرْثَك,يبرعلانطولاراطقأيف«ةریخألادوقعلايفو

ذخأيالاذھ«نازیملايتفكيفاتعضُوو.«ةثادحلاوةلاضألا١ بهیلعحلطصا

«اًديدجلإديريالو«ميذقلانعٍبِرْضُيكاذو«ديدجلاضفريو«ميدقلابالإ

.ةراضحلاةمدصةأطوتحتعقوهنأكو

قامعأيفةبراضةقيرعةميدقةرجشةروصنعجرختالهذھةلأسملاو

الإىريالانضعبو.بيذشتوةياعرنوداھوكرتو«اھباحصأاَھلَمَْمأضرألا

يلاتلابو.اھتئیبواھتبرتنعةبيرغةیناطیشةرجشعزو«ةرجشلاهذھعالتقا

,ةعونتمةفاقثنمهكلمتامعم«ةغیبلاهذھيفئیحتيتلاةّمألانعةبيرغ

.ةیھازةيراضحةبرجتو

؛ةلیصألااھتفاقثنعةیبرعلاةَّمألازجخُتنأىرينم«انیفلقاعنمسیلو

مھخيراتومھتكیبقْفَوىلعاھباحصأدنعْتَنٌوََكتوتَمَنةدفاوةفاقثّىتبتتو

.مھتادقتعمو

؛مویلاّملاعيفعیطتستةیبرعلاةعَألانأىرينم«اًضيأانیفلقاعنمسیلو

يملعلامّدقتلابجومييذلاوھو«هنعًةلزعنمئیختنأ«ةدحاوٌةيرقحبصأيذلا

.ةفلتخملاةیفاقثلاتارایتلاو«لئاھلا

عرزتو«اھساسأنماھعلتقتلب«اھروذجنعنّلختتةّمأنیبریبكٌقرفو

-اًعورفواًروذج-ةرجشلاهذھلوعرتةّمأنیبو«ةرياغمىرخأةئیبنمةرجش

ةیمانلاةیعرملاروذجلاف.هاشختنأنود«ديدجلاباھمّعطتو«ةیفاكلاةياعرلا
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اذھحامجحبكُتنأةلیفكيھو.يفاقثلاوزغلابامسيامرارضأنمماحریخ

برضُنالو؛لوصألاىلعظفاحناذھبو.هترطبسوهلعانییجُمنأو«ديدجلا

.ءامسلايفاھعرفو«تباثاھلصأ«ييةرجشلاحبصتو«ديدجلانع

نیبمالسإلايفلخدنمو؛برعلاناكو.ماعلانمنیشخش5ءاحنأيفةعّومل

,مھيديأبهوبتكو«ميركلانآرقلاةغلبيركفلامھئارتاولّجسدق«مھریغ

.مھتراضحٌومسنّابإهیلعاوظفاحو

ناموروقيرغإنممھقبسْنَمتاراضحىلعاوعَلطأدقبرعلانأناركالو

هیلإاوفاضأو«هضعباوأطخو«هومضھوهوبعوتسأوهومھفف«دونھوسرْفو

.ةفلتخمةئیھاذو«ديدجمعطاذمھلوقعنمجرخف«اًریثك

ملعلااذھجارخإيالإاھحوريفخفننو«ةراضحلاهذھثعبننأعیطتسنالو

مث«اًقیقحت«يدؤبلاوقوقرلافئافلو«تاطوطخملاقاروألخادعّدوُملا

.اَسْرَد

امبرقأٍةروصبانیلإتلصويتلاصوصنلاهذھُرَْشنوھزاجيإبقیقحتلاو

7ى

«ةءورقمةحیحصةئیھىفنیثحابللاھميدقتو«اھوفلؤمهیلإاھتناامىلإنوكت

.اھیففارسإنود«سبلةّھبُشوأ«ضومغنع

هل«ًةعانصحبصأ«ةفرعملاوملعلارفوتدعب««صوصنلاقیقحت»نأّقحلاو

ىلعاھغیمجنواعتتنأٌدبال«تاودأوجھانموبیلاسأودعاوقولوصأودودحم

.هطورشاًیفوتسم«اَنَقْتُماًجارخإٌّضَّنلاجارخإ

.ةعانصلاهذھىلعةبّردملاتاربخلاهصقنتنادیملااذھنأيفكشالو
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نمو.مھثارتيفلمعلانعو«اھنعبابشلاصوكننمظحولامىلإةفاضإلاب

ةطيرش.لَووأبّیَِھتنودةحاشلالوخدىلعمھعیجشتلاحلاىضتقاانھ

مھبلوصولل««اھعورفوةعانصلاهذھلوصأباوّحلَسُينأو«هیجاًدادعإاودينأ

نودهولخديذلا«نادیملااذھنمءایعذألانيدراط«قیقحتلاةیصانّكلمتىلإ

.ةبوُدوأةءافك

نأٌققحملاعیطتسيىتحاھبةناعتسالانمنبالتاودأةعانصلكلََّنأملعنو

ىلإجاتحيهنإف«ةعاربنمغلبامھمًالثمٌعناّصلاف.رشُيوةلوھسبهلمعيدي

ترثكو«هتاودأتعّونتاملكو.ّدیججاتنىلإلوصولاىلعهنیعُتتاودأ

.جاتنإلااذھنِشَحتّروطتو

لمعتاودأنمهلٌدبال«لیبقلااذھنمهلاح«صوصنلاقّقَحُمكلذكو

قرطىلعّسرمتيو«اھلامعتسادیجيو«اھیلإّفوعتينأِّدبالو«هلرفوتت

.اھنمةدافإلا

ةریخأةملكيل٠ صوصنلاقیقحتتاودأنعثيدحلايفِجَلننألبقو

نوكي.نأيھو.ثارتلاةحاسلوخدديرييذلابرعلابابشللاھھججوأ

ركفبةحاسلالخدينأو.هلةسامحهلخاديفو«هبناميإلاباَكَّلَسُم

لیبسىلع-ریضالو.هتدئافوثارتلااذھةمظَعىلإاًنئمطم«حوتفم

هتيرظنالو2(م١1.05 /ه6١8 قفوتملا)َنوُدْلََنبا-لائملا

هذھءاوتحا«ةریھشلا(هتمّدقم»اھعدوأيتلا©«يرشبلانارمُعلا»

.(ةناھكلاورحسلا»يفلصفىلع«ةمّدقملا»

ديدجلائلعحتفنينأ«هلهُئَساَمَحوثارتلابّهناميإبابشلاعنميالكلذكو

.نالماكتمامھلب«كاذٌضیقناذھسیلف.برغلاةراضحنم
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:ةماعلارداصملا

مولعلا.فانصأعیمجيفةكرتشمةماعتاودأ:ناعونقیقحتلاتاودأ

اھضعبيوأ«مولعلانمملعبصاخرخآعونو.اھصوصنققحتيتلا

.امٌظباراھني«ةعمتجم

ثارتلابلغتشملكلٌدباليتلا«ةیساسألاةماعلارداصملايفهذھانسوردو

.اھمادختساةداجإو«اھتفرعمنم

هذھعمقسانتتو«ةفلتخملاقیقحتلاتاوطخقْفَوىلعمیسقتللةلباقيھو

هذھنمدحاولاردصملالعجأنأٌتعطتسادقو.ةدحاوةدحاوتاوطخلا

:ةعبسلوقحنمٍلقحىلإفرصنيرداصملا

:اھعیمجتوةطوطخملاخلابّقلعتي:لوألالقحلا

.ثارتلابتك:نمعبطامب:يناثلاو

.ناونعلاقیثوتب:ثلاغلاو

.هیلإةطوطخملاةبسنو«ّفلؤملاقیثوتب:عبارلاو

.تاعوضوملاىلعتبثُررداصم:سماخلاو

.خویشلاسزاھفوأجماربلابنعي.:سداسلاو

.اھتاحاطصمومولعلاتافيرعتب:ةقلعتملابتكلاىلإتفتلي:ریخألاو

لكتحتيوطنتيتلارداصملاركذنو,لوقحلاهذھلضرعننألبقو

:تاظحالملانمةمزُخىلإهنأنأدوأ«لقح

دق«ًةصاخانھاھركذنيتلارداصملاو«َةّماعثارتلابتكنمریثك-

,اھعمالإلماعتن.الو«اھلضفأىلإعجرننأامئادلثمألاو.ةّرمریغتعبط

.رفوأ(تافاّشك)تابثأتاذو«ٌحصَأوّلمكأ-بلاغلايف  نوكتاھنأل
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نألبق«ةّرَملوأل«رداصملانمردصمعملماعتلاىلإجاتحننیح-

يفرظننو«هتمّدقمأرقنو٠ »لجعىلعهباقننأّدبال«هیفاَِتِبَلطنعفشكن

ةفرعملعاننیعُياَنْلَعَميذلااذھنإف.لمھأامو,اھنمعنُصيذلاام«هتابثأ

اھرسيَأوقرطلابرقأبهنمهیغتبنامىلإلوصولاانللّھسيو؛باتكلاجھنم

.هیلإعوجرلاانجتحااملك«اھعرسأو

نأديرأاليننكلو«اًدجةریثكلقحلكتحتجردنتيتلاةماعلارداصملا-

ركذبيفتكأفوسو.اھبمھمحزأونیثحابلاىلعرثكأف«اًعیمجاھركذأ

:رادقاونمياھتومدختسنیحمھنأىلإنئمطمانأو.اھنميسيرا

.ىرخأرداصمىلإ,لاحلاةعیبطب«مھملسُمس

6اج
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وھ«اھلزانمديدحتواھعیمجتوةیبرعلاتاطوطخملاخسنِبُّقََعتيفلصألا

ّىنأتيفیكنكلو.ديرنامَعاھیفریقنتلاو,اھیلعةيوتحملاتابتكملالوخد

ةیمالسإلاوةیبرعلاراطقألايفةعّروميھو٠ تائملاب.تابتكملاوكلذ

نیلغتشملاءاملعلاتویبيفةصاخلاتابتكملانعكیھان.ةیبنجألاو

.لیلقلاّلقأالإاھنعملعنالامم«ثارتلاب

فیكنكلو.ةروشنملاتاطوطخملاسراھفىلععالطألاوھ:يناثلاو

«تاطوطخملافالآفصت«تائملاباًددعسراھفلاو«كلذثحابللحتي

.ملاعلانمَّئشءاحنأيفةعّرومتابتكميفاھدوجونعفشكتو

لكبدّورتلاو,اھعیمجسراھفلاهذھءانتقاىلعصرحتيتلاةبتكملاهذھنيأمث

صوعأنمةلكشمهجاوتتاطوطخملانأنعًالضف.لوأبًالوأرُدِصَيسرھف

.اًیشهفیصوتنعالو«هنعفرعنالو«سرھفمریغاھیثلثنأيھو«اھتالكشم

امضعبىلإعوجرلاالإثحابلامامأسیلتابقعلاوتابوعصلاهذھءازإب

هذھركذبتّمتھايتلايھو.طوطخملايبرعلاثارتلايفتاعوسوملاهبشي

.اھیفاھماقرأو..اھدوجونكامأو«تاطوطخملا

لراكهلىّدصتدقناك«لیبقلااذھنممخضيفارغویلببباتكلوأو

8ناملكورب «يناملأبرعتسموھو.م١907 ىفوتملا«هور:هھاءارسدم

2(همطتعطاملمعةیمطتعءطعمآناھدضدعناونعبةیناملألاةغللابهباتكعضو

ناونعلاىنعمو.641.ىلإةصصختملارداصملايفناونعلااذھرصتخيو

امنإو«رثنلاورعشلاانھبدألابدصقيملو«.يبرعلابدألاخيرات»ةیبرعلاب

.ةفاقثوركفنمةفرعملا.عورفيفيبرعلاثارتلادصق

لوألاءزجلاردصأف.هباتكيفلمعياًماعنیسمخوحنناملكوربىضقدقل
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١507يماع(ادئلوھ)َنِِدَیليفيناثلاو 2 ٌةدامهيدلعّمجتنیحو.م5/1١ /

.نیمخضنیقحلم  هسفنجھنملابم١9178 201597017يماعردصأةریفو

نیبهّليذو«ثيدحلارصعلابصاخلاثلاثلاقحلملاردصأ١5147 ماعيفو

عبطداعأدقو.امھیلعدامتعالانكمينادیفمامھو.بتكلاونیفلؤمللنیقاع

١549يماعيفامھحیقنتدعبنیلوألانيءزجلا ٠ ماقرأبظفتحاو.م١9147 

ىقبیل«ةیناثلاةعبطلا(شماوھ)يشاوحيفةلججسمىلوألاةعبطلاتاحفص

.ةديدجلاةعبطللنیَِحلاَصثلاثلاقحلملارخآيفامھعنصناذللاناَّتتلا

(لودلاوروصعلاىلعهمّسقف«ينمزلابیترتلاهباتكيفناملكوربمرتلادقل

رصعلكيفو.)م1٠0 )ثيدحلارصعلاباًیھتنمو.يلھاجلارصعلابًائیتبم

اھنمعوضوملكتحتو.اھیففليتلامولعلاوأتاعوضوملاركذ«ةلودوأ

مھنمميدقلا«مھتاَّیقوينسبًائیتبم.ملعلااذھيفاوُلجنيذلانیفلؤملاركذ

«هتمجرترداصمركذو«ّفلؤملكةایحنعديدشزاجيإبثّدحتو.ثدحألاف

.اھیفاھماقرأوتابتكملايفتاطوطخملاهذھعضاومو«اھّّملأيتلاهبتكو

.تاقیلعتوحورشنمهلوحفنُصامو«هنمعبطامّفلؤملكدنعنّیيو

لصتملا«ةيدوھیلاوةیحیسملاةنايدلانعةیبرعلاببیكامهباتكنمَدعِتَتْسَأو

ولةریغصةطقنلإهذھلكشتالو.عَیبلاوسئانكلالامعتسانم«تادابعلاب

.فلؤملاةلوھجملالامعألادعبتساامك.رخّارلايبرعلاثارتلارحببتسیق

يفركذهارنف.عوضوملاةدحوّأرجاذھهجھنمبهنأناملكوربىلعَبِدِعو

ردصوميركلالوسرلارصعيفَرعشلاو«ةياھاجلايفّرعشلا«ةلصفنمباوبأ

اذھعفّديو.لودلاوروصعلارخآىلإاذكھو«نیيومألادنعَرعشلاو«مالسإلا

الهنأو«رصعلكيفمولعلاوتاعوضوملاّروطتنعفشكينأدارأهنأبیعلا
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ىلإةیلھاجلانمةریبكةینمزةحاسميطغيوھو«لعَفامریغلعفينأعیطتسي

.ثيدحلارصعلا

لیلقددعوھو.ةطوطخمفلانيرشعوحنهباتكيفناملكوربركذدقو

هنأىلإصقنلاببسدوعيو.ّملاعلاتابتكميفتاطوطخملاعقاوىلإرظنلاب

هذھهیفتعقوامیفاًضيأعقواذھبو.هنمزىلإةعوبطملاسراھفلاىلعدمتعا

.ةسرھفلايفءاطخأوماھوأنمسراھفلا

ةثالثقحالمو«نییلصأنيءزجنیبامهتدامعيزوتوھو«رخآبیعریغاذھ

يفامھعنصناذللاناَتْبَّتلاةعّروملاةداملاهذھنعفشكينإو؛امھنممخضأ

.ثلاثلاقحلملارخآ

لوأيفاھدجنمئاوقةئیھيف«تابتكمللاًرومرعضوناملكوربنأىلإهئننو

.ًالؤطمةبتكملامسارّدكيالىتح«هباتكءازجأ

يفاقثلاويركفلايبرعلاثارتلاتمدخيتلاناملكوربتایباجيإْنِمو

اھضعبىلععضو-ةینیتاللابءاجھلافورحلمعتسيوھو-هنأءطوطخملا

«4لاذلاو«4هدنعلباقتلادلاف,«ىبرعلافرحلابسانتةزیغصتاراشإ

وأ«اھلھأنمةیبرعلافرعينَمكردياذھبو.فورحلاةیقباذكھو«4داضلاو

نمهدیعينیح«هلصأيفباتكلاناونعوأ«فلؤملامسا«نیبرعتسملانم

لوأيففورحلاةمئاقناملكوربتبثأدقو.ةیبرعلاىلإةینیتاللافورحلا

2دنعاھیلإعوجرلل«ةثالثلاهقحالم .'(ةجاحلا

دق«لیلقامَعهركذىلعىتأنسيذلا«هلمعىفنیكزسداؤفنأركذُيو

.فورحلاهذھيفناملكوربعینصدمتعا

. لقحلا رخآيفةمئاقلاهذھةروصانتبثأ )١(
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5نیكزرسداؤفهبضھنمخضلايفارغویلببلايناثلالمعلاو 6م11ءدعزم

«تروفكنارفةعماجيفذاتسأ«ةیسنجلايناملأ«ملسميكرتوھو.انلرصاعملا

ةیبرعلامولعلاخيراتدھعمسسأدقو.ةیمالسإلاوةیبرعلامولعلاخيراتةداميف

.ةیملعلاتروفكتارفةعماججماربراطإيفةیمالسإلاو

لمعلاأدبف«ناملكوربباتكيففعقويذلاصقنلابٌيمحأدقنیكزسناكو

ةعوبطمسراھفروھظوناملكوربةافودعب«قحالمةئیھيفهیلعكاردتسالاب

ناونعبٌلقتسمديدجباتكفیلأتيفأدبو«كلذنعلّدَعمث.ةديدج

5دق(يبرعلاثارتلاخيرات» همّسقدقو«ه665واجاملعدةعوطتعءطعمهطقت

ثيدحلاونآرقلامولعيفلوألا.اًدلجمرشعةعبرأيفتاعوضوملاىلع

ةلدیصلاوبطلايفثلاثلاو.بدألاورعشلايفيناثلاو.فوصتلاوهقفلاو

...ةعارزلاوتابنلاوءایمیكلاوةعیبطلاملعيفعبارلاو.ةرطیبلاوناویحلاملعو

اذھبو.هروطتوهتأشننعةمئقةمّدقمبمولعلاهذھنمملعلكلُدّھمُيناكو

.عوضوملاهدحوُئِرَْجتوھو«ناملكورب.دنعاَِبیَعلازأ

ّىوتامنإو«ةعوبطملاسراھفلاىلعدمتعيملف«رخآاًبیعنیكزسلازأمث

دنعهباتكيففاضأو.هسفنبتاطوطخملاىلععّلطيوتابتكملالخدينأ

,اھئازجأواھقاروأددعواھخسنةنس«ةبتكملايفاھمقروةطوطخملكٍركِذ

.نیثحابلادنع.ةیلاعةمیقاھلةفاضإهذھو

اًءدبّهباتكنوكينأططخ«نیكزسىلإلكوملامخضلالمعلامجحءازإبو

«تاّفئصملانيودتبهرخاوأيفعِرْشو«مولعلاتأشنثیح«يومألادھعلانم

ةیبرعلاروصعلائھزأ-كلشنود  يھو.م٠١9 /ه470ماعىلإاًرمتسم

.مولعلافلتخميفاًمیلأت
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.ةلودةثموحن«اھتاطوطخمىلعاھیفعلطأواھرازيتلالودلاددعغلبدقو

الناكو.اھدحولوبناتسإةنيدميفةبتكم917  لاثملالیبسىلع-لخدو

رشنيفناملكوربهیفعقوامیفعقيالىتح«هلمعلامتكادعبالإاًءزجردصُي

تعباتتمث.971١ مماع«اًضيأنِِدَیليف«لوألاءزجلاردصأو.قحالملا

ىلعلانهنأركذنو.م١4/5 ةنبمعساتلاءزجلارودصىلإلصونأىلإءازجألا

.ةیملاعلالصیفةزئاجلمعلااذھ

وھيكرتثحابهبّقعتدقف.اًیفاوءاجنیكزسلمعنأروصتنالأيغبنيو

١٠١ وحنرازنأدعب«يضاملانرقلاتاینیعبسذنم«ّفلأف«نِشِشناضمر

تابتكميفةیبرعلاتاطوطخملارداون)ناونعبءازجأاذاًباتك«ةیكرتةبتكم

.هباتكيفنیكزساھنعلَفَعةطوطخم١٠٠١ وحنهیفركذ«(ایكرت

دودحيف«ناملكوربلمعنمىفوأنیكزسلمعنإف؛رمألانكيامھمو

:اھّاطغيتلاةرتفلا

.ناملكوربهبماقامبعوتساهنأل

:هماھوأوهءاطخأححصصو

..ةديدجتاطوطخمهیلإفاضأو

.قاروألاددعوخسنلاةنسركذبمتھاامك

ءازجأنمءزجّلكاھبّليذ,ناملكوربهعضواَمَعتابثألاهدنعتعونتو

اذھو.م٠١98 /ه47٠ ةنسىلإنیكزسدنعروصحماذھلكو.هباتك

نميبرعلايفاقثلاويركفلاجاتنإلا.ئلععالطاللةیقابناملكوربةمیقنأينعي

.ثيدحلارصعلاىلإكلذدعب

تھحيوت«اندالبيفةعئاشریغةیناملألاةغللانألو«نیياتكلانيذھةیمھألو
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ةیناملألاةغللانونقتيةذتاسأفیلكتىلإةیبرعلالودلاةعماجبةیفاقثلاةرادإلا

ءازجأةتسرصمبفراعُملارادنعرّدَصَف«ناملكوربباتكةمجرتبءدبلاب

ةیلصألاءازجألانیباًعّرومباتكلايفدروامعیمجنومجرتملااھیفجمَد

ةرادإلاىلإهسفنناملكورباھلسرأيتلاتاظحالملاضعبةفاضإو«قحالملاو

لديو.م15197ریخألاو؛0ماعلوألاءزجلارودصناكو.ةیفاقثلا

اھِفقَوَتلب«ةلواحملاهذھِرْثََعتدعتىلعنینسلادعابت

ةیفاقثلاةرادإلاتدّدج؛يضاملانرقلاتاینیعستيف«نینسعضبذنمو

ةماعلاةيرصملاةئیھلانعرَّدَصَف«ةّمھلا(مولعلاوةفاقثلاوةیبرتللةیبرعلاةمظنملا)

يفباتكلانممجرُتنأقبساماًبعوتسم«اًءزجرشعةعضبةرھاقلابباتكلل

.همامتإلنیمجرتملاسمنلوطينأىلعدوقعملمألاو.ىلوألاةلواحملا

ةرھاقلابباتكللةّماعلاةيرصملاةئیھلانعردصدقف«نیكزسباتكامأ

.لمعلافوتو«م2191١19178 ةنسناءزج

ةعماجعمنواعتلاب«ةیمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماجتقئتھامث

,ءازجأةعضبامھنعردصو.هتمجرتيفءدبلاب«ضايرلابدوعسكلملا

ءزجلارودصناكو.باتكللةّماعلاةيرصملاةكیھلاهبتأدتباامبنیتئدتبم

.نینسعضبلنمعورشملاّفقوتمث.م1١9/5 ماعلوألا

نیباتكلانيذھةمجرتمامتإنود«لشفلابتءابدقتالواحملاهذھنأحضاوو

ليومتلانادقفو«محالتميعامجبقيرفكلمعلابولسأنعاھَدْعُبَلعلو.نیسیفنلا

.قافخإلااذھءارو«ةيرادإلاةقحالملاو«ةیملعلاةعباتملاو«يخسلا

.نیباتكلايفةمحبرتملاةداملاىلإعجرينأثحابلاعیطتسي«لاحةيأىلع

هبلطييذلاناكاذإ«ةیناملألابنیباتكلادحأىلإةدوعلانمدفمالنكلو



"5اھئیترتوخسنلاعمج:لوألالقحلا

.ةمجرتلاُكيهیلإلصتملثحابلا

ةغللاهذھفرعيالنملنكمیف«ةیناملألابامھلامعتسانمبِیھتُبالأوجرأو

بّقعتوھ«لوألاةجردلايف«ثحابللدیفملاءزجلانأل؛امھنمةدافتسالا

امھیفرّسیتامو«اھیفاھماقرأوءاھدوجونكامأةفرعمو«تاطوطخملاخَسُْن

ناقتإدعب«نیباتكلاتابثأىلإعوجرلاىلإالإجاتحيالاذھو.فیصوتنم

زومرةمئاقةفرعممث«ةیبرعلافورحللةلباقملاةینیتاللافورحلاةمئاق

.ناّفلؤملااھعضويتلاتابتكملا
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8سباعزم 1225جموطاةءطعكامطمطععستعملزمللعوعمسعطع

5مھعطللعمتصتصلوةنمععملعمعئانعطتإلالعل لععتظلمعاطوإ

12ا]هءوععمأةصلنھءطعم)معوعاادءطقلا,ةطغععطلغنكن ةیغئءاطعم

21هممأعمو011عت2151تللم 7لعطسمغعنم آننصلمھعاطلعممم

19355هاةكصصحطسصعةطترص]مطلعمعم عممعتنعددمانالفصحاذنعمأب

امھرووءطالةععم,لمطعمسلعلدعمنالونصقعطتتعطعم.ةلتاأهلو

ك1مدكممدمأريالمنیعصآمعنملظسسواسغلیععطلھععقأعلاب

طاعتطغةطعنذممماحتسغنمطعجعاءطمعع.طلاعلمعت7نھلعدامعاءطعم

ها2,هن)م(.اللقعسنصل35السععافعمةلذ 6 ءةيوعطعتمعسةلك(,

121كمعألان1120ن )الاعملعمماطغطممعع 1 جوعاععملعم

دعاسعطعم.طلزعىكوونصتتاھعلمملعد]زصىعللععأهلأجيو

عملضتعاعبلعمقعلععأستعملصتغلعصةلوصعملسع

10معنلعمتعا رھعاسملعم.انزعىاوذطحبكم101نصلدناد

عایكؤصستنعدععفءطتصءاتعم.طلدكمدنقدأعطلعمع1”ةصتمتمعصلنع

2ععدعاطمءطعمب طاعأاطع؟هرعبكمعطاعل2/2متع22ذمةننكد

[ندموعأطيوءطعتمالمكةعومطتوءطعقلمطمطعأذم؟ه[ععملوم
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تالواحملازجع«صوصنلاقیقحتنادیميفثحابلاهجاويامرطخأنم

هدادمإيلاتلابو.عبطُيملامو؛ثارتلابتكنمعبطاَّعتامولعمبهدّوزتيتلا

اذإةصاخ«ديدجقیقحتىلإجاتحتتناكنإىریل«تاعبطلاهذھلفیصوتب

«ةرغثدستةطوطخمخسنترھظوأ«يملعجھنمىلعيرسياللمعلاناك

.ةدئافوةقثرثكأىرخأةياوروأ«قباسلالمعلايف«اًصقنوأ

.تالواحملانماًولختسیل«لیبسلااذھيف«ةحاشسلانأٌقحلاو

ثارتلابتكبمامتھالانود«اًمومعتاعوبطملابِنعُيهضعباھنمدوجوملاو

ىرخأو«ةیبنجأوأةیبرع,راطقألانمرطقيفروصحمهضعبو.ةصاخ

.دودحمنمزيفةروصحم

.ةعونتموةریثكاھنأل؛ةلثمألابرضيفلسرتسننأديرنالو

يفریصنمیھاربإةدياعةثحابلاهتعنصامدوھجلاهذھنمركذننأانبسحو

:نییلاتلانیباتكلا

.ط-978١ »م5٠.1١9٠ يماعنیبرصميفترشُنيتلاةیبرعلابتكلا-١ 

.م١9/6 «ةیكيرمألاةعماجلابرشنلامسق«ةرھاقلا

.ط1٠1915١-9175١0 ؛ميماعنیبرصميفترشُنيتلاةیبرعلابتكلا-؟

.م١9/0 «ةیكيرمألاةعماجلابرشنلامسق«ةرھاقلا

عسييذلاٌتحابلاّنكلو.لامعألاهذھلثمةیمھأنمللقنالاننأىلع

لب«بسحفبرعلاراطقأيفسیل«ثارتلابتكنمعبطامئلععّلطينأىلإ

.هبلطملاًمشحوةدئافرثكأئرخأدوھجىلإجاتحي«عمجأّملاعلايف

اھیلإٌعوجرلاةقاطلايفسیل«ةریثكاًباوبأثحابلامامأحتفنالأىرناذل

:ةیلاتلابتكلاىلعثيدحلارصقنو«اًعیمج
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م.الھممروعكْيَدْنافدراودإل«عوطموھامبعوقلاءافتكاظذ

فورعملابرعتسملانبا.يدنلوھلصأنميكيرمأبرعتسموھو

ِيَدْئافسویلینروك.د 0آكْ 0012)وص(نءاع ,ةرھاقلايفباتكلاعبطدقو«معاتانو

.ةحفص"7٠ يفم1١8952 /اھ١7١1 ماعلالھلاةعبطمب

يفتعبطيتلابتكلاءامسأنمةتفرعمهیلإتلصوامّلكهّنئضدقو

هذھِبّثَردقو.رشععساتلانرقلاةياھنىلإدوھعلامدقأنم«برغلاوقرشلا

.بتكلاونیِفْلَومللنیتَینهلعنصو«مولغلاوأتاعوضوملاىلعبتكلا

.م١97 ئفوتملاء.سیكرسنایلإفسوياباتك  ؟

ىعسي«بتكلاةاوھنمناكو.توریبىلإهيدلاوعملقتنا«يقشمدوھو

فیلأتلاوةعلاطمللهغرفتبرّیمتو.اھتايوتحميفقیقدتلاو«اھنعبیقنتللهدھج

:انھاھنمانمھي«ةديدعتاّفلؤمهلو.ةمجرتلاو

.ةبّرعملاوةیبرعلاتاعوبطملامجعمأ

يفةحفصلك)ةحفص٠١١7 يفهتدامتءاج«ریبكباتكوھو

دقو.م١17/8 ةنسسیكرسةعبطمب«ةرھاقلايفهعبطنمغرفو«(نيدومع

.هنمزيفنیثحابلادنعةرھشهباتكلان

ذنم«ةرومعملاءاحنأيفترشُديتلاةیبرعلاتافنصملاعیمجهّنئضدقل

ةینيدلابتكلاوتاياورلااھنماًدعبتسم.م١91١9 ماعةياھنىلإةعابطلاةيادب

ىلعهيرو.باتكفالآةرشعوحناھركذيتلابتكلاترّدُقو.ةیحیسملا

عضوف««نبا١ بهبیترتيفٌدتعاو.نیسلايفيطویسلاكمھترھشبنیّفلؤملا

يف«نبا»لامھإةریخألادوقعلايفهاجتالانأعم.فلألايف«يزوجلانبا

.مھترثكل«ئمادقلانیّفلؤملاءامسأليئاجھلابیترتلا
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ائیترتاھلكةعوبطملاهتاّفلؤمبّثريو«هتایحنماًعیشركذي.ّفلؤملادنعو

.ىرخألاهتاعبطو,هنمزوهعبطناكمو«باتكلكعوضومنایبعم.اًیئاجھ

هیلإفاضأو.باتكلارخآبتحلميفاھدرفأدقف«نیّفلؤملاةلوھجمبتكلاامأ

نمرثكألعيوتحتيتلابتكلاهیفدروأ(عیماجملامسق)هاّمسرخآاًقحلم

.هیفةدراولابتكلاءامسأىلعلمتشياََنَببباتكلارخآيفعنصو.باتك

.ةثيدحلافیناصتلاعماجب

ىلععضْوو«لوألاهباتكلًةلمكتباتكلااذھٌدَعُيو.ةرھاقلايفعبطدقو

يناثلاو.م١975-١97٠ ةنسنمتاعوبطملللوألا.نيءزجيف«هطمن

.م١971 ةنستاعوبطمل

.دججنملانيدلاحالص.دل,ةعوبطملاتاطوطخملامجعم-"

اھنوؤشوةیبرعلاتاطوطخملاّملاعيفروھشمو«انلرصاعمّفؤملا

تسةدملةیبرعلاتاطوطخملادھعملاًريدمناكو.يقشمدوھو.ةفلتخملا

يبھذلارصعلابرّیمتتةرتفيھو.م١151١ هھنیبامةرتفلايف«تاونس

.هطاشنطوَووهصصختل«دھعملل

.ديدجلاباتكلارادسّسأو«ثارتلارشنبلغتشأو«تورببيفَمَقمث

.ةّدججىلإلقتنآف«ةیضاملادوقعلايفنائبلثادحأيفهتبتكمتقرخو

«تاطوطخملاةسرھفيفزيزعلادبعكلملاةعماجباًبالطبردورضاحو

ش.صوصنلاقیقحتو

.م1987-517يتنسنیبام«ءازجأةسمخيفاذھهباتكردصأدقو

هیفلنتعاهنأىلإهتیمھأعجرتو.ةددحمةینمزةرتفيفعبطامىلعهسّسأو

تّطغدقو.ةیبرغلاوةیمالسإلاوةیبرعلادالبلايفتاطوطخملانمعبطامب
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ديزياماھیفركذ.م1980-55ةنسنم«ةنسنيرشعوعبسوحنهؤازجأ

.اًياتكمھ.وحنركذًالثملوألاءزجلايفو«ّفلؤم١٠٠.١ ىلع

قیقحتلاجھنمىلع«اھلوانتيتلاةرتفلاهذھيفعبطامدصربدججنملاٌمتھاو

.اھیلإنأَمطُياليتلاةيراجتلاتاعبطلاركذلمھأو.يملعلا

يف)وبأو١ (نبا»طِقشُيملو«نیفلؤمللةرھشلاءامسأىلعهمجعمبترو

وأهقّمحموباتكلاناونعركَذيمث.فلألافرحيفامھلعجلب«هبیترت

رخآو«ةعوبطملابتكللتَّتبهئازجأمظعمّليذو.هتاحفصددعو«هرشان

.نيرشانلاونیقّقحملل

نھحرلادبعرابجلادبعل,يمالسإلايبرعلاثارتلارئاخذ4

«قارعلايفةرصبلاةعماجةبتكمريدموھو.انلرصاعمباتكلافلؤم

باتكلااذھردصأدقو.ةیفارغویلببلالامعألاوتابتكملاملعيفصصختمو

:يلاتلاوحنلاىلع«نيءزجيف

.م19١ /اھ١40١ «ةرصبلاةعماجةعبطم«لوألا-

.م١ «ةرصبلاةعماجةعبطم«يناثلا- 1988 /ه 10

ذنم«مولعلالتس,يفةیثارتلاتاّفلؤملانمرشنوعبطامدصربهیفىنتعادق

عباطملاهتردصأامعیمجهّنئضدقو.م١9١ ماعىلإفیلأتلاونيودتلاءدب

نوقرشتسملاهرشنوهقّقحاملمھيملو.ةیبرغلاوةیقرشلاوةیبرعلاراطقألايف

يتلابتكلاددعغلبدقو.نیيدالیملانيرشعلاورشععساتلانینرقلالالخ

.باتكفالأةسمخوحناھركذ

:نیعلايفةیھاتعلايبأك«مھئامسأوأ«نیفلؤملاةرھشىلعداوملابّنَرو

.ءاحلايفتباثنبناّسححو«میملايفيدوعسملاو«میجلايفظحاجلاو

+ هم
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نیقّقحملليناثلاو«بتكلللوألا«نیتبُتيناثلاءزجلاةياھنيفعنصو

.نيرشانلاو

جتھيالو.هتافوةنسو«ًالماكهمساركذي«ةرھشلابّفلؤملاركذدنعو

فورحيلعّفلؤملابتكبّنريو«هتمجرترداصموأ«هتایحنمءيشركذب

عبطلاناكمو«رشانلاوقّقحملامساو«باتكلاتاعبطعیمجنّیبيو«مجعملا

.هتاحفصوهئازجأددعو«هنمزو

دمحم.دل.عوبطملايبرعلاثارتلللماشلامجعملا

.ةیحلاصلسیع

يعماجذاتسأ.ينیطسلفلصأنميندرأوھو.انلرصاعممجعملااذھعضاو

.نینسذنم«ةيذاتسألاةجرداھبغلبةریثكتاّفلؤمهلو.طاشنلاعساو

دقو«ةیبرعلاتاطوطخملادھعمنمًةردابمناكعورشملااذھنأقحلو

«تاطوطخملااياضقبمدتھايذلاوھو«مجعملااذھدوجوةرورضبرعشتسا

ماع«ةیبرعلالودلاةعماجّلظيف«هئاشنإذنم«نیثحابلاةمدحختىلعصرحلاو

.هذیفنتبةیحلاص.دىلإدھَعاذھبو.م5

نملمسالابوأ«ةرھشلابنیفلؤملاىلعةیثرمهتداممجعملاعضضاوسّسأدقل

باتكلاتاعبطاًركاذ«اًیئاجھاًبیترتةبترمهتاّفلؤمًدرسو«©ةرھشهلسیل

.هتاحفصوهئازجأددعو«هنمزوعبطلاناكمو«ةفلتخملا

ةریثكتابتكملخدف«ينادیملمعبَمایقلاهعضاولرّسيدھعملانأركذنو

عیمجىلععّلطأامك«ديوسلاوایناطيربولوبناتسإوايروسورصموتيوكلايف

رابجلادبعهّدمأو.اھنمدافأو«عورشملااذھلبقتّمتيتلاتالواحملا

عمعبسب«دھعملانمفیلكتب«ةرصبلاةعماجةبتكمريدم«نمحرلادبع



«ةماعلارداصملا:صوصتنلاقیقتتاودأ»0

.قارعلايفرشُناملوحرودتةقاطب

,ءازجأةسمخىلعهتدامّفلؤملامسق٠ مجعملاريرحتةلحرميفو

:ةیلاتلاةروصلاب

أنمفورحلل:لوألا

.ذ-جنم.:يناثلا-

.ظا-رنم:ثكلاثلا

.ل-عنم:عبارلا-

.نیّفلؤملاةلوھجمبتكو«ي-منم:سماخلا

.م1195ماعریخألاو»م١991 ماعةرھاقلايفلوألاءزجلاردصدقو

هنمعبارلاءزجلارودصمدعوھو«حدافصقنّدیجلالمعلااذھَباَشو

ّلصوتيملو.م145٠ ماعتيوكلاعباطميفهلوصأعایضل«(لعنم)

نكمألصقنلااذھالولو«رخآءزجبءزجلااذھضيوعتىلإُّفلْؤملاوُدھعملا

مجعملاهبفصُناامبٌءافتكا«ةقباسلادوھجلائلععّالطألانمنیثحابلاءافعإ

.لومشنم

تبتاھمھأ«ةفشاكِتابثأنم«ءازجألاهذھولخوھرخآصقنكانھو

ىلإعوجرلابالإهنمةدافتسالللیبسالو.نيرشانلاونیققحمللرخآو«بتكلل

.مھتاّفلؤمىلإرظنلاٌمثنمو«بسحفنیفلؤملا

يتلاةیفاضلاةمّدقملاهذھعورشملااذھتایباجيإنمركذأنأينتوفيالو

«هنمعوبطملارداصمنعو«يبرعلاثارتلاةیمھأنعةیحلاص.داھبتك

.اھیلإداعيتلاعجارملاو,اھلذبيتلاةینادیملادوھجلاوءاھاقاليتلاتابوعصلاو

, عورشملا ةعباتمنعفقوتيملةیبرعلاتاطوطخملادھعمنأىلع  "
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(نیثحابلل-لاجملااذھيف  هریسیتنكمياملكریفوتةرورضبهساسحإل

عباطملاو«نونساھیلعيضممجعملانمتردصيتلاءازجألاهذھنأكلذ

ضعبىلعتاكردتسمجرخأف.ثارتلابتكنمریثكرادصإنعفقوتتمل

,ةعوبطملاءازجألاهیفتعقوأطخوأوھسىلإتاراشإوأ,اھرودصدعبءازجألا

.اھیلعكرادتسملاءازجألاىفهسفنماظنلاتاكردتسملايفعبُتأدقو

:ناكردتسمامھو

هعجأرو«يجانلالھهلمّدقوهعنص«لوألاءزجلاىلعلوألاّكردتسملا

.م١995 «ةرھاقلا.ط«ىطْنَّشلادمحمماصعهتابثأعنصو

«يرمدتمالسلادبعرمع.دةعنص«يناثلاءزجلاىلعلوألاكردتسملا.

٠ .م١9951 /ةرھاقلا.ط

تابثأبلمعلالیفوتسالوألاءزجلاىلعلوألاكردتسملانأرظنلاتفليو

(عباطملاونيرشانللثلاثو«مالعأللرخآو«بتكللتنهلعنُصف«ةدیفم

ءزجلاىلعلوألاكردتسملاعِبَّتَأو.نادلبلالاعو«ءاجھلافورحىلعبترم

نمُدَعُت«عورشملااذھبةقلعتملادئاوفلانمرخآٍنولبدھعملاٌمتھاامك

اموأ«ءارعشلانيواودىلعتاكردتسملابٌمتھينأك؛هلتالمكملا

جرخأف«اھنیعبةّراقوأ«دّدحمناكميفةعوبطملاثارتلابتكنمردص

:نیباتكلیبقلااذھنم

  عیماجملاوتايرودلايفتاكردتسملاوءارعشلانيواودسرھف:لوآلا

دمحمماصع«هتابثأعنصوهعجارو«دبیعملاراججدمحم.دهلمَّدقوهّدعأ

.م٠/١99 ةرھاقلا.ط«ىِطْنَّشلا
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نيواودللةدیفمتابثأبّليُذو.ءارعشلاءامسأبباتكلابّتُودقو

,عباطملاونيرشانللاھرخآو.مالعألاوتايرودلاوعیماجملاوتاكردتسملاو

.نادلبلاىلعبّترم

,ةیناتسكابلاةيدنھلاةّراقلاهبشيفةیبرعلاتاعوبطملامجعم:يناثلاو

.م٠/١9 ماعىتحاھیلإةعبطملالوخدذنم

دابآمالسإيفيعماجذاتسأوھو.ناخدمحأ.دباتكلااذھّنَعَأ

يدنھلايملعلاعمجملاو«قشمدبةیبرعلاةغللاعمجموضعو(ناتسكاب)

.ریبكلاعطَقلانم«ةحفص71يفءاجو.هركیلعب

دھعمنیبنواعتلابءم٠٠٠١ /ه١47١ ماع«ضايرلايفردصدقو

.ةینطولادھفكلملاةبتكمو«ةیبرعلاتاطوطخملا

دنھلاوھ«دّدحمناكميفروصحملمعلااذھنأىلعلديهناونعو

»ةقّقحماًصوصنتناكءاوس«اًمومعةیبرعلاتاعوبطملابٍنتعمهنأو«ناتسكابو

ةراقلاهبشيفةیبرعلاةغللاوةینيدلامولعلاسيردتلاًبتكوأ«تاساردوأ

ةدالولاةنستركُذو«مسالاوةرھشلاب«نیّفلؤملاىلعباتكلابّثُودقو

تَدِرُسو«فلؤملاةایحنمءيشنایببهیفُاَبْعُيملو.رسبتاملك«ةافولاو

ددعوءازجألاوةفلتخملااھتاعبطتركذو«ةداقلاهبشيفةعوبطملاهتافلؤم

.تاحفصلا

4ً8أ0

رخآو«ةدراولابتكللتّبثو«نیفلؤملاةلوھجمبتكلاب  هرخأيف  ّقِحلأو

عجارملاورداصملل

دعبسأبالو«اھیلإدوعينأثحابللىغبنيىتلاتسلاتالواحملاىھهذھ

ةطوطخملاعوضوميفصاصتخالايوذنم«نینثاوأ«اًذاتسأنقلينأكلذ
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هتعباتموهملعدودحيفهدیفیل«اّسردواًقیقحتثارتلابنیلغتشملاو«ةّراتخُملا

.ةریخألاتاونسلايفةصاخ«المأاًقَّمحمباتكلااذھردصاذإامیف

اذھناكاذإامیفتبللةحاتُملادوھجلالمكتسادقثحابلانوكياذھبو

صوصنلاقیقحتلوصأنمةرشندلاهذھةلزنمةفرعمو«رّشنُيملمأرِشُتدقصنلا

.هلمعيفاھیلعدمتعیسيتلاْخَسُنلاةيافكو«هدعاوقو

ةمساحةجیتنهیطعُيانركذيذلاحاتُملااذھنأمعزينأدحأعیطتسيالو

لصحينأثارتلاثحابٌقحيفریصقتلاوروصقلااذھءازإبانیفكيو.اًمامت

.هیلعمزاعوھامیفعرشیل«/4١ وحنىلع

دكاع
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ناونُمقیثوتوھو«صوصنلاقیقحتيفىلوألاةيادبلابلقحلااذھقلعتي

يتلارداصملاىلإعجرتنأةمھملاهذھيضقتو.هیفعرشتنأرقتيذلاباتكلا

اذإف.تاطوطخملاتاناونُعىلعةّبئرملاحلاةعیبطبيھو.ديرتامیفكفعسُت

تقولايفو.ناونعلاضننمدكأتلاوحنىلوأةلحرمكلتف«هتدجوواھیفتحب

.هّفلؤمىلإهتبسننمتقثودقنوكت«ٌّفلؤملاٌردصملاركذُينیح«هسفن

.ةدحاوةیمستيفكرتشتتاناونُعلاهذھضعبنأىلإهّدتننأيغبننيهنأىلع

.باتكلاةيادبفالتخاو«ّفلؤملافالتخاوھكاذواذھنیبقّدفييذلاو

ناونعوھف.«ةیناطلسلاماكحألا)باتك«اًدحاوَالَثَمكلذلبرضنلو

هسفنناونعلاو.م٠١58 /ه45٠ ئفوتملا«يدّواَملانسحلايبأّفلؤملل

امھنیبقرافلاو.م٠١7 /ه45/8ئیفوتملاءاَرَقلائلغَييبألرخآباتكهلمح

ةقيزطّفلؤملكلنأنعًالضف«ةفلتخمةيادبلانأ .رخآلانعهنيابتملؤانتةقي

بتكلايماسأنعنونظلافشك»:ناباتكلقحلااذھيفاندیفيو

.(نونظلافشكىلعليذلايفنونكملاحاضيإ»:ناونعبرخآو.«نونفلاو

:نونظلافشك١ 

يجماحبفورعملاو«يباجبتاكببَّقلملا«هللادبعنبىفطصمهّفلؤم

ماعيفوت.ةديدعتاّفلؤمهل«يكرتملاعوھو.(ةفیلخخاحلا)ةفیلخ

.ما٠61 / 5 هال/ه

يفّفلؤملافرَص.ةیبرعلاةغللاببتكيفارغویلببباتكعسوأُباتكلادعي

بلحرازو.لوبناتسإهدلبيفتاطوطخمىلعاھیفعلطأ«اًماعنيرشعهعضو

هدازيربكشاطباتكلثم«هقبسنّممدافأو.اھتاطوطخمىلععّلطأو

يفةصاخ«(ةدایسلاحابصموةداعسلاحاتفم»لّمسملا(ه557ىفوت)
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ىلإضبیبتلايفلصوو(هضییبتلمكُيملويفوتدقو.مولعلاتاعوضوم

.نیمخضنيدلجميفعبطوجرخأف«هدعبنمهبّيبعأو.لادلافرح

اولازامو«نیقرشتسموبرع«ثارتلابنیلغتشملانمریثكهیلعدمتعأهلومشلو

.هفیلأتىلعنرقلافصنونورقةثالثوحنتاوفنممغرلاب

يناثلافلوألافرحلاباًدتعم«بتكلاتاناونعقْفَولعّفلؤملاهير

وحنلاملعف«فورحلانماھعضاوميفمولعلابفيرعتلاهیفلخدأو«ثلاثلاف

مولعلاددعغلبيو.ءاحلايفثيدحلاملعو«ءافلايفهقفلاملعو«نونلايف

ءامسأنماَقلأّرْشعةسمخوحنلعىوتحأو.نیتئملعديزياماھركذيتلا

تاعوضوميفةیسرافلاوةیكرتلاباًبتكاھیفلخدأو.ةیبرعلالئاسرلاوبتكلا

يفةیفاضتاساردبباتكللمّدقو.ٍّفلْؤَمفالآةرشعىلعكوتحأو«ةیمالسإ

ءدبواھأشنمركذو«اھلضفواھعاونأواھماسقأواھبفيرعتلاومولعلالاوحأ

.اھفیلأتواھنيودت

«هراثآوهتایحنماًقیشو«هتافووهتدالووَّفلؤملاركذيباتكلاركذينیحو

هحورشوهتاصیخلتنایببمتھيو.هلوصفوهباوبأوهءازجأوباتكلاعوضومو

دیعسيبأل؛هُيَوَمْیِسباتكحرشنعفشكننأديرننیحف.هلويذوهیشاوحو

.اھلكهحورشركذثیح«هيوبیسباتكيفهدجن«ًالثمِيفاَرِیَسلا

هناعأدقو.اھرخآاًنایحأو«ةطوطخملالوأهركذباتكلااذھرّیمياممھو

فاطنقالااذھو.اھّبلقيوهسفنبتاطوطخملاصختیفتيناكهنأكلذدصرىلع

«ناونعلاةحفصنادقفدنعًٌةصاخ«هّفلؤملهتبسنوباتكلاقیثوتيفدیفي

لیحي«امةبسانمباًباتكركذينیحف«تالاحإللهمادختساىرخألاهتزیمو

.هیفباتكلاركذيذلايلصألاعضوملاىلإاھیف
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اًركذاھضعبركذيامنیبف«اًدجٌتوافتمتاّفلؤملانعهثيدحنأهتایبلسنمو

ملهنأاھنمو.ةحضاوةلاطإاھضعبيفلیطيهدجن«هیفلیصفتال«اًرباع

مل«ةطوطخمةئمسمخوحنتاناونعهّركذو.نمیلاوبرغملامولعصقتسي

.اھیلععّلطأيتلاخَستلايفنيروكذمریغوأ«نولوھجممھنأل«اھیفلؤمركذي

اًعرافاھضعبهكرتو«َتاَیْقَولاتاونسضعبيفهأطخاًضيأتایبلسلانمو

.صقنلااذھٌّدسىلإهرشنوهقیقحتةداعإدنعجاتحيو.لامكإنود

:نونكملاحاضيإهم؟

.م197٠ نفوتملا,يدادغبلااشابلیعامسإهّفلؤم

وأ«تاطوطخملاءامسأنمةفیلخيجاحتافامبهباتكيفيدادغبلاٌمتھا

ون
0..َ.55ها

يفعبتادقو.ةنسنیسمخونیتئمىلعديزيامامھیتافونیبو«هدعبفلاامم

.ةدحاوامھیففشكلاةقيرطو

فلأَرشعًةعستوحنامھیفهدروأامغلبو.نيدلجميفهباتكءاجدقل

نم«ةفیلخيجاحهبمزتلاامةطوطخملانعثيدحلايفمزتلاو.ةطوطخم

نمّفؤملاغارفةنسركذباًنایحأمتھاو.هتافووهتدالويتنسوفلؤملاركذ

.ديدجقیقحتىلإاھئازإيجاتحيءاطخأوتاَنَمنمباتكلاولخيالو«هباتك

6الدج





١

هیلإناونملاوتوفلؤملاص





1

يھو.هبتكركذو«ّفلؤملاةمجرتبتعيتلارداصملاا

هجولالّدميلقحلااذھنأٌقحلاو«هیلإةطوطخملاةبسنوّفلؤملامساقنوت

اصىلإهيوةطوطخسلاناويوعيذلثلاثالحلياا

يمھو٠ نیفلؤملاءامسأىلعّةئرملقحلااذھدداصمنوكتنأيعیبطو

تاّفلؤملانمعونلااذھباؤّّنكعَأبرعلانأىلعةرثكلاهذھلدتو«ةریثك

.ریھاشملاوءاملعلاءامسأىلعةّببرملا

بتكاھلوأ«ةیثارتلاتاّفلؤملانماھبلغأ.رداصمةعبسنعملكتنسو

ریساھیلي«مھتّایقوتفرتنمریھاشملاىلعتسْسُأيتلا«ةثالثلاتاّیقَولا

ةيدھك«يدالیملانيرشعلانرقلايفنأاھنملیلقلاو.ءالبنلامالعأ

ةميدقلارداصملانمامھتدامتّدمُّتسا«نيرصاعمنْئَمَجْعُمو«نیفراعلا

.طشتلانمءيشباًعیمجاھضرعنسو«ةثيدحلاو

: نامزلا ءانبأءابنأونایعألاتاَیَقَو ١

/اھ58١ ماعققشمديفقفوتملا«ناكلنبنيدلاسمش*.هفلؤمل

كولملاوءاملعلانمةمجرتةئمٍنامثىلعديزيامهیفمجرتدقو.م5

يھوءاھ5615ةنسىلإهیفلصوو«باّتكلاوءارعشلاوءارزولاوءارمألاو

ْ.هباتكفیلأتاھیفٌمََأيتلاةنسلا

يفسرافنبأف«هترھشبال«هلمجرتملامسأبءاجھلافورحىلعهردقو

همسانألءاحلافرحيفرعاشلاماَمَتوبأو.دمحأهمسأنألفلألافرح

اذھيفٌدتعيملو.فشويهمسانألءایلايفيبويألانيدلاحالصو.بیبح

يفدازامم«فورحلايقابةاعارمنود,مسالانملوألافرحلابالإبیترتلا

.هیففشكلاةبوعص
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مھتاّفلْؤمضعبركذو«ةیملعةنامأبهمجارتضرعف«ّةقثناّكلَحنباناكدقل

الفورحلابمالعألاطبضفُلؤملانأباتكلارثمتنمو.مھرثنومھراعشأو

.ةنكمألافيرعتبٌمتھاو«اھفيرحتوأاھفیحصتمدعنمضیل«لكشلاب

,(رداصراد)توریبيف«م1917ماعاھرخآ«ةرمریغُباتكلاعبط

نعفشكتةّماعتابثأاھرخآ«تادلجمٍنامثيف«سابعناسحإ.دقیقحتب

.رشُيوةلوھسيف«ثحابلاديرياًمَعو«باتكلازونك

:تایفَولاتاَوَق؟

.م1517/ه754قفوتملا«يبتكلاركاشنباةقثلاخرؤملاهّفلؤمل

ملنَمهیفمجرُتدقو«ناّكلَخنباىلعليذ-هناونعلديامك  باتكلا

نیبنأظحالنو«ةمجرتةئمتسمھددعو؛نایعألاتایفويفاوركذُ

.نامزلانمٍنرقىلعديزيامنملَوملا

ةدامضرعةقيرطيفو«هبیترتيفناّكلَحنباةقيرطركاشنباعبتَأدقو

.نیمكجرتملا

ناسحإ.دقیقحتب«(رداصراد١ توریبيفتردصهققحمهلةعبطرخآو

12

.ةّماعلاتابثأللاھنمریخألا,ءازجأةسمخيف«سابع

: تایفَولاب يفاولا  "

م1017/ه1754ةنس«قشمديفلیفوتملا«يدّفٌّصلانيدلاحالصهّفلؤم

.يبتكلاركاشنبااھیفيفوتينلاةنسلايھو

,نایعألاتاَیَفَويفناّكلَخنباهركذامهیفعمجمخضباتكوھو

ٌرشعةعبرأوحنلمجرتدقو«امھیلعدازو«يومحلاتوقایلءابدألاتاقبطو

ءارمألاوكولملاونیعباتلاوةباحصلانمریھاشملاونایعألانمةمجرتفلأ
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ءابدألاوةاحنلاوءایلوألاوءاملعلاوءاھقفلاونیثّدحملاوءاكّقلاوةاضقلاو

.مھریغوءامكحلاوءابطألاوءارعشلاو

ةریسبفلألالبقأدتباهنكل«ءایلاىلإفلألانممجعملافورحىلعهبّرو

ًةمجرتلامتينیحناكو.نْيِدَّمحُملامجارتباھعبتأو«ميركلالوسرللةرصتخم

ىلإلیحيو«ئرخأءامسأمھلو«هلمجرتملامسأباورھتشانيذلاءامسأركذي

.هباتكيفمھمجارتعضاوم

ةقالعتاذو«ةعفانةلّوطمةمّدقمبهباتكلمَّدقمجارتلابءدبلالبقهنأركذنو

ردصو«باتكلااذھرشنبةیناملألانیقرشتسملاةیعمجتكتھاو.عوضوملاب

تلاوتو٠ .1955مماعایناملأبندابسیفيفرتيرتوملھقیقحتبلوألاءزجلا

رثكأىلإنآلااھددعلصودقو«نیصصختمءاملعقیقحتبكلذدعبءازجألا

.دعبهتنيملو«اًءزجنیثالثنم

:ءالبنلامالعأریسا5

.م174/8/ه/4/ماعنیفوتملا«يبھذلانيدلاسمشهّفلؤمل

.ّفلؤملادھعىلإيمالسإلاخيراتلاءدبذنممجارتلايفةعوسوموھو

ىلعهمجارتمسقو«ةّھجونفوملعلكنمسانلاهوجوءالبنلابدصقيو

ةباحصلامث«نيدشارلاءافلخلاوةيوبنلاةریسلابًائیتبم«ةقبطنیثالثوسمخ

...خلإنیعباتلاو

«ةدلجمنيرشعوسمخيف(ةلاسرلاةسسؤم)توریبيفاَھَّقحمعبطدقو

ناءزجلاناكو.م١948 /ماعهرودصمتو«ةّماعلاتابثأللناتدلجماھرخآ

اھریغةعبطيفاردصدقنيدشارلاءافلخلاوةيوبنلاةریسلايفيناثلاولوألا

.(مالسإلاخيرات»ناونعب
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:نیفئصملاراثآونیّفلؤملاءامسأىلإنیفراعلاةيدھ  ه

.م197٠ ئیفوتملا«يدادغبلااشابلیعامسإهّفلؤمل

لقحلارداصميف«نونكملاحاضيإ١ ّفلؤملااذھباتكانركذدقانكو

فشك)باتكلًاليذهعضويذلاو«بتكلاتاناونعىلعّةبرملاثلاثلا

.ةفیلخيججاحل(نونظلا

يفو«نونظلافشكيفءاجامهیفبعوتسادقف(نیفراعلاةيدھ»امأ

ىلع«نیّفلؤملاءامسأبيھو«ىرخأةقيرطىلعهّبئرو««نونكملاحاضيإ١ 

مسائلإرظنلانود«لوألامسالابهبیترتيفٌدتعأو.ةیئاجھلافورحلاقْفَو

نممھتاَیَقَوقْفَوىلعهَّثرمھنملوألامسالايفقفتينمو.دجلاوأ«بألا

لّھسیل.مھترھشومھباقلأءامسألالبقركذدقو«ثدحألافميدقلاىلإمدقألا

.فشكلاةیلمعءانثأنیثحابلاىلع

ةبرمهبتكدرسيمث«هتایحنعةزجومةمجرتمسالادعبركذيناكو

ثحابلانكلو«بتكلاءامسأومجارتلابنوحشم.باتكلاو«اًیئاجھاھتاناونعب

.اھنعفشكلاةبوعصنملىقشي

نیبلّوادتملاو«م١55١ ماعلوبناتسإيفنيءزجنيفباتكلاعبطدقل

تابثأبهديوزتىلإو«ديدجقیقحتىلإجاتحيوھو«تسفألابهنعّروصمانيديأ

.ثحابلاحيرتةفلتخم

:مالعألاهس

.م1915ماعىفوت«يقشمدوھو.يِلكرُرلانيدلاریخهّفلؤمل

نمءاسنلاولاجرلارھشألمجارتٌُسوماق)-هناونعيفءاجامك-باتكلاو

تامجعملالمشأنممجعملااذھٌدَعُيو.«نیقرشتسملاونیبرعتسملاوبرعلا
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ءارمأوءافلخخو«نفوملعلكيفنيزرابللروصعلاعیمجلمجرتيهنال«ةئيدحلا

مھتاّفلؤمباوكراشنيذلانیقرشتسملاونیبرعتسمللكلذكو٠ .ةداقوكولمو

مجارتهباتكيفلخدُيالناكو«اًسردواًقیقحت«ةیبرعلاةمدخيفمھدوھجو

فلأ١١ وحنةریخألاهتعبطيفنیمحبرتملاددعغلبو«ءایحألانمهيرصاعم

ریشبو.تافتصمركذودلمجرتملاةایحلواتيهمجارتيفو؛سؤمتمبيدأو

همجارتّقحْلأو.ةطوطخمتناكنإ(خ(بو«ةعوبطمتناكنإ(م(باھیلإ

يھنيو«ةروصوجذومنيفلأوحنهباتكيفتغلبدقو.مھروصو«اًثيدحو

  هیحاروارداصمممةنعاز

رمت«للاةرھشلاطبشو؛تالءامسألانحیحصللهتقحالمو

ةطكصملاوةیلصألاحشانمتقيناكامو«قشمدو(برغملا(طابر

.ةیئاجھلافورحلاقْفَوىلع«مھئابآءامسأومھئامسأبنیمجرتملابّنر

اھعْضَوو؛ةدیجةروصب(«تالاحإلا»همادختسابمجعملارّیمتيو.ثدحألاف

دجن.دیعبّدحلیلإنیثحابلافشكلّھسف؛باتكلانمىئاجھلااھعضومىف

نھلحرلادبعىلإةلاحإ«(ءاخلا١ نمهعضوميف«(خّرؤملا  نوُدْلََنبا١ يف

ثحابلادجييذلاعضوملاوھاذھو.(هتافوةنسيأ)ه١ «دمحمنبا
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.هتافوةنسوهیبأوهمساقْفَوئلع«هیفهتمجرت

«ةعبطلكيفهمجارتيفديزيّفلؤملاناكو«ةرمریغمجعملااذھعبط

.هعّسوتومجعملاّروطتىدمكردن«ةریخألاوىلوألاةعبطلانیبنراقننیحو

ملعلارادنعتردص«تادلجمٍنامثيفعقتنآلاةلّوادتملاةریخألاةعبطلاو

دمتعايتلاعج-ارملاورداصملابةلفاحةمئاقاھرخآيفو«توریبيفنیبالملل

.اھیلعّفلؤملا

ىلإریشيوهدّدجي«ةديدجةعبطلهلوانتينمىلإةجاحيفباتكلاحبصأدقل

ضعبنمهیفدرواممهصّلخيو«ةیضاملاةثالثلادوقعلايفثارتلانمعبطام

.هیفةدراولابتكلليرورضتتهيرثيو«نیترمتركذمجارتلا

رعتاھعیمج«هللويذعنصبيديألاهتلونتنأمجعملااذھةرھشنمغلبو

ليذریخألادقعلايفرّدصف«مجارتلاريرحتيفهتقيرطعّببتو«يلكِررلاطخ

«ةيدوعسلايفثلاثو«(ةعبطملايفيناثلا)ندرألايفنانثاو«قشمديف

.نواعتوأقیسدتنود«ةروركممجارتب«ةدرفنمدوھجبردصتاھلكو«اھزیغو

:نیِّفلْولامجعم7

.م19/10ماعيفوت«يقشمدوھو«لاكاضررمعهّفلؤمل

ةیبرعلابتكلايّفنصممجارتيفصصختمباتكلانأهناونعنمحضُتيو

كلذو«برعلانمةاورلاوءارعشلامھعملخدأو«مجعوبرعنمنیلحارلا

.ةمجرتفلأنيرشعوحنهمجارتتغلبدقو.اذھانرصعىلإنيودنلاِءَْذبذم

هركذامبعوتسادقف«(مالعألا١ نمٌلمكأوتأ-بابلااذھيفوھو

.هیلعدازويلكرُرل

يفتكيناكو.تاّفلؤملاركذاھبقحلُي«ديدشلازاجيإلابهمجارترّیمتت



1:6هیلإناونعلاقیثوتوفلؤملاةمجرت:عبارلالقحلا

باعیتسأبمتھيو.هلمجرتملااھبرّیمتيبتكةسمخركذبمھنمرثكملل

اًدیفممجعملاحبصأاذھبو«اھءاصقتسالواحيو«اھعجارموةمجرتلارداصم

«)ط(باھنمعوبطمللزمريناكو.«مالعألا»بةنراقملاباًرّیمتمو«نیثحابلل

.(م(بتايرودلانماھریغوتالجملاو«(خ)بطوطخملاو

هنألیلعكلذبٌلدف«اًمزتلمائیترت.دادجألاوءابآلاوءامسألاىلعهمجارتبنر

باقلألاوةرھشلاىلإ«تالاحإلا»بكلذءازابٌمتھأو«نقْتُمئیفارغویلبب

.باتكلارخآيفاّھلكاھعمجو«ئنكلاو

تءاجهتاعبطرخآو.م١971١ ماع«ةریخألاهتروصب«هفیلأتٌمنَأدقناكو

ةلاسرلاةسسؤمنعتوریبيفتردص«تادلجمعبرأيف-دیججارخاي-

.ءامسألاوتالاحإللتبناھرخآيفو.م١9518 ماع

يفيأ-نینسعبرأوحنبهتافولبقو«ةنسنيرشعونیتنثاوحنيضمدعبو

«ةریبكةدلجميف(نیِّفلؤملامجعم)هباتكىلعاكَردتسمعضو١5/17 ةنس

ىلعتأدقو«رداصملاءاصقتسأومجارتلاريرحتيفهتقيرطو«هسفنماظنلاب

اذھهكردتسمَقَحْلَاو.داومنمهتافاموأ«ةرتفلاهذھيفّدجاممجارت

.امھیلإعوجرلادیفملانم«نیليذب

ةدراولابتكلابصاخنیثحابللعفانتبنفنمولخنیفلؤملامجعمنأظحاليو

ضعبراركتهنعبھذُتو«تََّنلااذھمضتةديدجةعبطينبتىلإوعدياّمم«هیف

يفهیليذوّكردتسملاةداملاخدإو«طْلَخنمهیفعقواًممو«رداصملاومجارتلا

.«مالعألا)لةعبطرخآيفٌمتاموحنىلع«اھعضاوم

ٌدبال«)نیّفلؤملامجعم(و؛(مالعألا١ :نْیَمَجْعُمْلانعثيدحلاماتخيفو

الوءرداصملالوصأىلإثحابلادْشْوُتيتلاعجارملانمَناَّدعُيامھنأىلإهنننأ



ردصمكتاساردلايفامھیلإَراشُينأ(نویميداكألا)نویعماجلاٌةذتاسألالبق

عبانملاىلإلوصوللٌةلیسوامھنأىلإ  مھيأريف  امھتدئافدوعتو.رداصملانم

«ةركنمریغامھدئاوفنأل,دودحيفاححیحصاذھنوكيدقو«ةمجرتلللوألا

.(مالعألا١ يفامك«ءاملعلاطوطخوتاطوطخملاحسنركذتنیحةصاخ

مجارتىلعبحسنيالهنإف«ئمادقلامجارتىلعضارتعالااذھبحسنااذإو

مجارتلاهذھلوصأنمًالصأ«كلذيفنامجعملاّدَعُيذإ«نيرصاعملا

ىوا
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هیفيفتكنسو«تاعوضوملاىلعتّبثُريتلارداصمللّصصُخلقحلااذھ

.ميدنلل(تسرھفلا)وھ«روھشمباتكركذب

دقف.هتافوةنسيفو«همسأيفعلاطلاوسباتكلااذھتحاصفلاحدقل

هترھشىلعةرَثَأبنوثحابلاَّلُدنأىلإ«ميِّدنلانبآبهفرعننحنوليوطتقومم

.(ميِّدتلا١ يھو«ةحیحصلا

.م٠١ 507/ه/47؛اھنأىلعرداصملانمریثكيفتدرودقف«هتافوامأ

«نوصصختماھَقّقحنأىلإ«ةافولاهذھيفنیثحابلانمریثكّللُصدقو

ديزيقرافبءم44.8فيرخ/ه٠١/8 اھنأىلإ  حجّالاىلع  اوّلصوتو

.ةروھشملاةياورلانعاًماعنیسمخىلع

هثنھمهعضوىلإهلَّھأو.ها/ا/ماعهباتكديوستنمميدنلاٌعرَفدقل

هنأىنعمب«اَقاََولجرلاناكدقف.ةقارولاةنھميھو«اھیلعناكيتلا

ىلععلطينأهلحیتأاذھبو«اھعیبيواھدلجيواھعجاريوبتكلاْخَسَْني

  ىرخألاممألانموأ«برعلانماھوّفلْؤمناكءاوس«ةیبرعلاتاّفئصملا

.ةیبرعلاىلإمھبتكتمجرُت

ةبارقهیفركّذ«ةیبرعلابانلصويفارغویلببباتكمدقأباتكلااذھّدَعُيو

هّفئصدقف؛ىرخألابتكلابیندرتنعفلتخمهبیترتنكلو.باتك٠6 

غلب«نونفىلإةلاقملكمسقو.تالاقماھاكس«تاعوضومةرشعىلع

مولعلاوةفسلفلاوثيدحلاوهقفلاورعشلاوةغللايف«انفنیثالثوةثالثاھُددع

.اھریغولقیسوملاوةلدیصلاوبطلاوةتحبلا

«هتأشنركذيو«هّفرعي«مولعلانمملعوأ«نفلكلضرعيناكهنأهتقيرطو

«اھنمباتكلكفصيو«هبتكركذيو«فلؤملاةایحنماًعیشو«هیفاوُّلَأنمو



بیترتيأروهاكيفتاملرولاضخملوينايهمّیقيو

-ٌدحىلإ  ّقثويناكو.تاّفلؤملارھشأبئدتبيناكامبرو.ينمزوأيئاجھ

عمسوأ«اھنماًءزجىأروأ«اھلماكباھآرهنإلوقينأك«اھركذييتلاّبتكلا

.ةدوقفماھنأىلعٌُصَْنيوأ«اھنع

ةيركفلاةایحلاَدَصَراذھهلمعبميدنلانأىلإباتكلااذھةیمھأعجرتو

نرقلارخاوأىلإفیلأتلاونيودتلاءدبذنمنیملسملاوبرعللةیفاقثلاوةیملعلاو

.مھروصعىھزأنمنحبٌذَعُييذلا«يرجھلاعبارلا

ءاجاذإهنأىنعمب«هیفتالاحإلامدختساهنأباتكلاتایباجيإنمو

دریس:لوقيوأ؛قباسعضوميفَدَرَوهنأىلإلیحي؛«اًضراعّفلؤمٍدكذ

ىلإلیحيو«ّنفيفهبتكٌضعبٍفْلْؤملركذياًئیحو.قحالعضوميف

.رخآٌّنفيف:ىرحألاهبتك

ىلإهدعباوتأنيذلابرعلانییفارغویلببللاًدئاراًجذومنباتكلااذھَّدُعدقل

دقتلانمّملَسيملهنأریغ«نیحلكيفهیلإنوعجرياوناكو«نورقةدع

هباتكجرخُي«نیّفلؤملامجارتركذبهمامتھاف«نیصصختملاِلِبقنمديدشلا

هنأامك.مجارتلابتكةعیبطبةعیبطلاهذھطلخيو«ةیفارغویلببلاهتعیبطنع

رومأيھو'.ةیبرعلاةباتكلاوطخلاوملقلالضفيفاًمالكهباتكلوأيفمحقأ

ضعتهتلعجيتلايھاَقّارَوهتنھمنأودبيو.باتكلاعوضومنعةجراخ

.تاعوضوملاهذھلثمل

عضاوملاضعبيفهدجناننأ««بتكللسرھفك9باتكلاةعیبطهتفلاخمنمو

ناونعركذياللرخأعضاوميفو.هيأاھتكهلركذيالو»رثكأوأ«اًّفلْؤمركذي

بتكلا:لوقينأك«هعوضومركذبيفتكيلب«هبحاصهاّمسامكباتكلا



هھتاعوضوملاىلعةبترملارداصملا:سماخلالقحلا

.ٍنالُقّفلؤملاو«ٍنالُقٍّلْؤملليھ«نآرقلاهباشتميفةّفلؤملا

»دحاودلجميف«نارھطةعبطاًقوثواھرثكأواھرھشأ«ةریثكتاعبطباتكللو

.م191/1١ /ه١8١ ,يدسألاةبتكمرَْشن,ددجتاضراھق

دراََیبهلوانتف:ئربكةیمھأباتكلااذھاَوَلْوَأدقنیيرعتسملانأركذنو

هثرشنو«نيدلجميف«ةيزیلجنإلاىلإالماكهتمجرتب68:30جود

ةعبطلاهذھةیمھأدوعتو.م١937٠١ ماع«ندنل/كرويوین  ایبمولوكةعماج

؛هتافوخيراتقّقحو«ّفلؤملاًةایحاھیفمَّدقيتلا«باتكللمجرتملاةساردىلإ

.ةدئافتاذتابثأنمعنصامىلإو

برعتسملاهَقّمحدقيدالیملارشععساتلانرقلانمریخألاعبرلايفناكو

.نيءزجيفرشُنو«اسمالجولفيناملألا

واع
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نماھیلعقلطأامو«تاَحكیْشَملاِبةقلعتملا«لقحلااذھرداصمةأشندوعت

ثارتلايففیلأتلاونيودتلاٍءَْدبخيراتنمةميدقدوھعىلإ«ئرخأتایمست

«يوبنلاثيدحلاكمولعلاضعبقیثوتبولسأنعةقثبنمفیلآتيھو.يبرعلا

هّملعتجضنينیحملعلابلاطف.خویشلاءاملعلانممولعلاهذھيّقلتةقيرطو

تكلاركذيو«همولعمھیلعقلتنيذلاخویشلاءاملعلاهیفنیباباتكفلي

فلؤملااذھلحريدقو.اھیلعلصحيتلاتازاجإلاو«مھیلعاھأرقيتلا

ىلعّملعتنيذلاخویشلاو«هذھةیملعلاّهئلحرهباتكيفلججسیف«ملعلابلطل

.اھبعفتنايتلامھبتكركذيو«مھيديأ

ةلسلسيفنولسرتسياوناك«تاّفلؤملانمنوللااذھيعضاونمریثكو

.لوألاباتكلاّفلْؤمىلإلصتنأىلإ,مھخویشنمتاياورلا

اھسایقمب«ةیفارغویلببلابتكلاراطإيفتاّفلؤملاهذھنویفارغویلببلاَّدَعدقو

.اھیّفلؤمءامسأو«بتكلاتاناونعركذىلعيوتحتاھنأل«يملعلا

«اھیفةروكذملابتكلاهذھنماًریثكنأىلإتاّفلؤملاهذھةیمھأعجرتو

تاطوطخملاقیثوتيفدیفتبناجلااذھنميھف«انیلإلصتملوتعاضدق

وأءاًكمامھیلكوأ,ّفلؤملاوأناونعلانمةیلاخخنوكتو«اھیلعرثعنيتلا

.هیلعنینثاعزانتو«هبحاصىلإباتكلاةبسنيفٌفالخكانھنوكي

ركذو«هخویشو«ّفلؤملاةایحنمقئاقدنمضتتاھنأ«اًضيأاھدئاوفنمو

ةكرحدصرتامك.هناكموباتكلاذخأخيراتطبضو«اھیلإلحريتلانادلبلا

يّقلتبولسأو«ةیعامتجالاةایحلاكلذكو.هرصعيفةیفاقثلاوةیملعلاةایحلا

نأملعلابلاطليغبنييذلايملعلاىوتسملاو«هیفةعّبتملالوصألاو«ملعلا

.هیلإلصي



«ةماعلارداصملا:صوصنلاقیقحتتاودأ»16

ظافلأةتسيفاھرصحنكمي«ةفلتخمتایمستبتاّفلؤملاهذھتیّمُسدقو

.ّدئسلا«تبَّتلا«جَماَنوَبلاءسرھفلا«مجغملا«ةََحیْشَملا:يھ

«ةصوصخمتایمستمھبتكيلعنوقلطُياوناك«نیّفئصملاضعبنأریغ

فوتملا«يتْبَسلاضاَیِعيضاقلاخویشتسرھفوھو(ةَّیْنْعلا«١ باتكك

15١١ .م/5ه

ًالامعتسانوكتامرثكأّدئّسوتَّيومَجْعُمو:ةََحیْشَمهتیمستنأظحالنو

ةملكلامعتسامھدنععاشدقف«نویسلدنألاوةبراغملاامأ.قرشملايف

.جماتوبلاو«سرھفلا

رثكأتاّملؤملانمنوللااذھبنییسلدنألاوةبراغملاةيانعنأاضيأظحالنو

.هبةقراشملاةيانعنم

اماھنمو«ریبكٌلّوطموھاماھنمف«هتوافتميھفتاّفلؤملاهذھمجحامأ

«دارطتسألانمرثكُيناكمھضعبو.(«تازاجإلا»ةصاخ«ریغصزجبوموھ

.راعشألاوفرطلاوتاياكحلاركذیف

رصحنكميو«اھمیسقتواھبيوبتةقيرطو«اھفیلأتجھنميففلتختيھو

:ةیساسأٍةثالثيفجھانملاهذھ

لثم«اھتاعوضومقْفَوىلعّفلؤملااھأرقيتلابتكلاىلعبّنُيام-أ

.م١١19 /ههالھلیفوتملا«يلیبشإلاربحنباةسرھف

امركذيو«مھلمجرتیف«مھیلعفؤملاأرقنيذلاخویشلاىلعبّنُرام-ب

.م١١5/8 /ه4هئفوتملا«ّةیِطَعنباسرھفلثم«بتكنممھنعئور

.م١١5/8 /اھ575لفوتملا«َيِِنئَعُرلاخویشجّمانربو

نباجمانربيفدجنامك«نیتفلاسلانیتقيرطلانیبٌفلؤملاهیفعمجام-ج



4١ تاخیشملا:سداسلالقحلا

لوألاءزجلاّصصخحدقف.مه4١ /ه747فوتملا«ىشأيداولارباج
ورصصخ-ّىفيسرب

مولعبًاثیتبم«مولعلاىلعاًّبيرممھنمهذخأامليناثلاو«خویشلاءامسألهنم

.خلإثيدحلاف«نآرقلا

راد)توریب-انیثأ.ط«ظوفحمدمحمقیقحتبباتكلااذھردصدقو

0١٠98١ .م1١5.6٠ (يمالسإلابرغلا /اھ

نیلثموأًالثمبرضنو«اھلصأنماًئیشو«تّشلاتایمستلدلاهذھلوانتنسو

ع02ِ
:فیلأتلاجھانمحمالمٌضعبنّیبنو«اھنمفلأاملكل

نم«خویشلاءامسأنمضتملاباتكلاوھو.ثيدحلاّلھأهلمعتساحلطصم

ٌِفلتخممھنعقلتو«فلؤملامھیقلخویشمھو.هاوتحمبءيشلاةیمستباب

مھتازاجإلانوأ«مولعلا

/55١١ هلفوتملا«يقشمدلايلبنحلابھاوملايبأةخیشم:هلاثمو

.هیفةلوادتملابتكلاو«ّفلؤملارصعةفاقثنّیبتةخیشميھو.مال

.كاذنآرشتنملايمیلعتلابولسألاّحضوتو

ركذي.هخویشنمخیشلكلةمجرتدارإىلعهتخیشمّفلؤملابرو

هتاّملْؤموهسيردتوهتالحروهخویشومولعلابهترھشوهدلبوهبھذموهبسناھیف

.هتافوو

يتلاهتازاجإو«اھیّفلؤمركذيو«هلمجرتملاىلعاھأرقيتلابتكلابيتأيمث

.مولعلافلتخميفهنمعفتناامنایبو«اھیلعلصح

ع»قشمد«ظفاحلاعیطمدمحمقیقحتبةخیشملاهذھتردصدقل

/ه199.8١ .م ٠5١



«ةماعلارداصملا:صوصنلاقیقحتتاودأ1372

مهو

:مجْغُم

هولمعتسانملوأمھنوثَّدحملاف«ثيدحلاملعيفهلامعتساأشنحلطصم

.نادلبلاوأ«خویشلاوأ«ةباحصلاىلعّةّبَرْملاثيداحألاتاعومجمل

ّلكلیجستىلإثيداحألاتاعومجملیجستنمحلطصملااذھلقتنامث

تاقبطلارئاسىلإيلاتلابو«بدألاوةغللاونيدلامولعيفتّايورملاعاونأ

مجاعمو«ءابدألامجاعمو«ءارعشلامجاعمترھظف.»اھلمجرتُييتلا

.نادلبلا

ىلعمھري,هحتویشُفلؤملاركذييذلائنعملابحلطصملااذھلمعُتسأو

.مھنعاھاّقلتيتلابتكلانّیبيو«مجعملافورح

١11١ .م/ه"1هئفوتملا»ّيَِفلّسلارھاطيبأظفاحللرَفَسلامجعم:هلاثمو

.مجعملافورحىلعَحویشلابّثرو«ةيردنكسإلايفمیقموھوهلأدقو

:سرُھف

دقو.بتكللددعلاةلمجىنعمب«ةیسرافيھو«تْسِرِْھفةملكلالصأ

َسَرْھَفلوقتف«قاقتشاللتعضخو«سرِْھفتحبصأو«ءاتلافذحبتبدع

.سراھفىلعتعمجمو«ٌةَسَرْھَفُسِرْھَفُي

بتكلاو«ّفنصملاخياشمءامسأىلعيوتحييذلاّفلؤملا:انھاھانعمو

.اھلانيتلاتازاجإلاو«اھیّفلؤمءامسأو«مھنعاھذخأيتلا

/4١١ .م/اھ147هىفوتملا,يطانؤغلاّةیِطَعنباسرھف:هلاثمو

.(زيزعلاباتكلاریسفتيفزیجولارّیحملا«١ فورعملاریسفتلابحاصوھو

ركذمث,مھلمجرتف,مھیقلنيذلاخویشلابیترتبهسرھفُّفلؤملابّثردقو

.اھیّفلؤمءامسأو«مھنعاھاوريتلابتكلا



7تاخیشملا:سداسلالقحلا

راد)2تورزیب.ط؛ىھّارلاو«نافجألاىبأقیقحتبباتكلااذھردصلقو

.م٠/1١91 (يمالسإلابرغلا

.1104م/هها/هئفوتملا  يلیبشإلاِرِثَخنباةسرھفو
2

نمهخویشنعهأورام١ فلؤملاهیفركذ.عماجروھشمباتكوھو

بتكلاددعغلبدقو.(فراعملاعاونأوملعلابورضيفةّفئصملانيواودلا

.نیفلأىلعديزياماھركذىتلا

لثم«اھتاعوضومقْفَوىلعةّبثرم«اھأرقيتلابتكلاساسأىلعهماقأو

راعشأو6باسنألاو)رّیّسلاو2ثيدحلاو)هقفلاو)2نآرقلامولعبتك

يلاقلايلعوبأاھلمحيتلابتكلاهركذباتكلااذھدئاوفنمنأرظنلاتفّليو

.سلدنألاوبرغملاىلإءه77/7ةنس«اھبلخدو«يدادغبلا

.م١8517 ةنس«ةطسقرسيفعبطو«نيديزينابسإلاقرشتسملاهرّشندقو

:جَمانرَب

ةداعك«میجلاةفاضإوءاھلافذحبتبدعمث«ةیسرافلاةّمانربةملكلالصأ

لثم؛ءاھبةموتخملاةصاخ«ظافلألاهذھبيرعتلثميفمھنتسوبرعلا

.جّدولافىلإتبّرُعف«ىولحلانمعونوھو«ةیسرافلاهّدولاف

ةیبرعلابتلمعُتسأو.باسحللةعماجلاةقرولاةیسرافلايفةَمانربىنعمو

اھعبَّتييتلاةطححلامویلااھانعمنأملعنو.خویشةَسَرْھَفوأ«ةََحیْشَملباقتل

.هنوؤشوهلامعأيفءرملا

ِئَملاةیقرشمةظفللاهذھنأعمو رثكواھلامعتساعاشهنأالإ«بيرعتلاوتْ

:بالثمكلذلبرضنو.سلدنألاىف
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«يلیبشإلايِنئَعْدلادمحمنبيلعنسحلاوبأوھو«يِنْیَعُرلاخویشجمانرب

.م١١58 /اھ555لفوتملا«راَّخَفلانبابفورعملا

«هخویشنمخیشلمجرتُينیحف«خویشلاتاقبطىلعهجمانرببنردقو

ركذيو«بتكلانمهنعهذخأامزجويو«هئاقلعضوموً«الماكهمساركذي

.هتافوةنسو«هزاجأفهزاجتسأنمو«هتاّفلؤم

«قشمد«ةيروسلاةفاقثلاةرازورَْشن«حوُبْشمیھاربإقیقحتبباتكلااذھردص

955١1 .م3١  /ه

72
وھزا4

:تبن

خياشملاءامسأليواحلاباتكللةملكلاهذھتریعُتساو.تابثأاھعمج

.تازاجإلانوحنميو؛بتكلامھياعأرقُتنيذلاو«مھتاياورلنیطباضلامالعألاو

يرھوجلايدلاخلاميركلادبعنبنسحلانبدمحأوھو,ٌيِرَھْؤَجْلاتبث:لثم

.هخویشءامسأيفتمَّتلااذھلعجدقو.م175/8/ه١١7 لوفوتملا

:دتَس

«(نْدَملا١ ىلإةلصوملاقيرطلانیثّدحملاحالطصايفوھو.دانسأاھُعْمَج

.ّدئّسلابةلصتملابتكلاو«خویشلليواحلاباتكللةظفللاتریعُتساو

.م19٠١ /ه557ئفوتملا«يرصملايراصنألاايركزدنس:لثم

.(تازاجإلا١ ىلعبحسنياماًرینكدئسلاوتَبَّتلالامعتسانأظحالنو

نإو؛جئانربلاوسرھفلاومجعملاوةخیشملامجحاھمجحغلبيملكلذل

.اھفادھأواھجھانمتدحكوت







"117/

قیقحتتاودأنمةماعلارداصملاسورديفاھقرطنيتلالوقحلارخآاذھ

نمنولاذھو.«اھتاحلطصمومولعلاتافيرعت  بتكبلصتملاوھو«صوصنلا

.ركبمتقويفبرعلاهفرعفیلأتلا

اھیفبرعلاّفلُأيتلامولعلانمملعلكفيرعتببتكلاهذھىنعُتو ّدحنایبو«اھیف

تاّفلؤملالوانتتيلاتلابو.رخأمولعنمهریغنعهزمتيتلاقورفلاو«ملعلااذھ

.نیفلؤملاءالؤھلمجرتیفلسرتسُيدقو«اھیّفلؤمءامسأو«هیفتعضُويتلا

؛اھیّفلؤمءامسأوبتكلاءامسأنماھیفاملتاّفئصملاهذھبانممتھااذھلو

ىلعانلدتدئاوفنماھیفاَمَعًالضف.اًئیحمھلةمجرتلاوأ«مھبفيرعتلاو

.برعلادنعةیملعلاوةيركفلانيدایملانعانلفشكتو«مولعلاتامیسقت

وھو«يرجھلاعبارلانرقلايفناك؛لاجملااذھيفءانلصوّفلؤمَمدقأٌلعلو

يخَْلبلافُّسوينبدمحأنبدمحمهللادبعوبأهّفنِصيذلا«(مولعلاحیتافم)باتك

.م9917/ه7817فوتملا«بتاكلايِمْزِراَوُحلا

يفدحاولاحاطصمللٌضرعف«يمجعملاويعوسوملانیفیلأتلانیبهیفعمجدقو

نیيوغللادنع:ّدنَولاةظفلك«مولعلانمملعنمرثكأيفذهانعملوانتمث«ةغللا

«فرحأةثالثضُؤرعلاباحصأدنعو.لبجلاوأ«تیبلاداتوأدحأنيرشفملاو

علاطلايھيتلاةعبرألاداتوألادحأنیمجّجنملادنعو.نكاسثلاثوناكرحتمنانثا

مولعيفلوألا.نیتلاقمىلإهباتكَمَسَقو.ضرألاّدنَووءامسلاطسووبراغلاو

يف«ةیبرعلاىلإةمحجرتملا«مجعلامولعيفةیناثلاو««لقنلا١ ىلعةمئاقلابرعلا

.هرصعيفتفرُعاھعیمجو؛(لقعلا)مولع

اھیِّفلؤموبتكلاوكذهیفلقي«ةدئارلوًةبرجتناكباتكلااذھنأّقحلاو

نماثلالصفلايفَرْكَذ«بطلايفثلاثلابابلايفف«اھنمٍلاخَریغناكنإو



«ةماعلارداصملا:صوصنلاقیقحتتاودأ(0

(ةرِسْمّتلاباتكيِواَھْولاُبويألّمساھبو«لؤبلانعةيانك:ةرِسّْفتلا):هنم

ّليُدو.991١ م/ه١41١ »لھانملاراد«توریبيفباتكلااذھعبطدقو

.هیفةدراولابتكلاتتنمولخت«ٍتابثأب

:نیباتكاھتافيرعتومولعلاعاونأركذبتینُعيتلاةیفارغویلببلابتكلانمركذنو

: ةدایسلا حابصموةداعسلاحاتفم ١

١5 .ماھ/ه4لوفوتملا«هدازيربكشاطهّفلؤمل

عم«مولعلافیلتخميفةفقلؤملابتكلاتاناونعركذيلصألايفباتكوھو

يفةفورعملامولعلاعاونأقوئلعهياتكبّنَرهنكلو.نیّفلؤمللةرصتخممجارت

ملعلكيفتاّفلؤملامھألّجسّمننمو«مْلِعةئمثالثوحناھنمركذ«هرصع

ملعلاعوضومركذيناكو.اھحورشواھتارصتخمركذىلعىتأو.هلّضرعت

يفبتكلالمكأنمباتكلااذھٌدَعُيو«هدودحوهثحبلاجمو«هنمةياغلاو

ةعبرأيف«(رُثلاوبأ١ و(يركب)قیقحتبردصدقو.اھمیسقتومولعلافینصت

.ةّماعتابثأهئازجأرخآيفو.م١977 «ةرھاقلاط«ءازجأ

: نونظلا فشك ١

يفهانركذانكو.م1581/ه٠١710 ئفوتملا«ةفیلخيججاحهّفلؤمل

اھیّفلؤمءامسأوتاطوطخملاتاناونعبةینعملاثلاثلالقحلارداصم هنأانركذو«اھي

اھعضاوميفاھعضو؛نیتثمىلعديزياماھنمركذو«مولعلابفيرعتلاهياتكّللَح

ثيدحلاملعو«ءافلايفهقفلاملعو«نونلايفوحنلاملعف«ءاجھلافورحنم

ةداعسلاحاتفم  باتكوھوءاذھيفهقبسباتكنمدافأهنأباَنْھوَنو.ءاحلايف

.لياقاّمَعهركذانفلسأيذلا«هدازيربكشاطل««ةدایسلاحابصمو

ا



51ةمتاخ

ةمامم

اھانمسقيتلا«ةّماعلاةیساسألارداصملاىلإةلحرلاانعطقدقنوكناذكھو

ةیجھنملاتاوطخلاب-بلاغلايف-اھانطبرو«لوقحوأ«لحارمعبسىلع

.يثارتصنقیقحتدنعاھعاّبتايغبنييتلا

ةيانعلاةرورضو«يبرعلاثارتلانعةملكبلوقحلاهذھلاندّھمدقانكو

ةشقانملانضرعامك.هنمأدتنأنكمييذلالصألاوھف«تاطوطخملاب

,تاطوطخملاوحنمھھججوتو«ثارتلابةاَدَّشلابّبحتنأاھنأشنمئلجع

.اًسردواًقیقحت

ّدطونملكاھلهنتينأنمَّدباليتلاتاظحالملانمةمزحركذىلإانلقتناو

رشُيوةلوھسيفٌناظملايلإعوجرلاب«يبرعلاثارتلانادیمقارتخخاىلعمزعلا

اھائیفوو«قوشميلیلحتبولسأبهانضرعدقفرداصملانعثيدحلاامأ

.ةجاحلادنعاھیلإعوجرلاةقيرطنعفشكييذلارمألا«لياحتلانماھقح

يفرداصملادرسنمبارتقالايھو«ةجوجممةفصةساردلاهذھانّبتجاذھبو

اھیفةيویحالّةلدأوأمئاوقهبش «يمظعلكیھةروصبثحابللرھظتداكتو«اھیف

.مدهقورعيفيرجيالو«محلبٍوسكمریغ

«لومشلابفصتتةحاسملوقحلاهذھاھّتطغيتلاةحاسملانأظحاليو

ٌينغو.لقحلكتحتةيوطنملا«ةیساسألارداصملابتفتكااھنأنممغرلاب

-هثوحبيفمّدقتاملك-هبيدؤیساھلامعتسأواھبثحابلاةفرعمنأنایبلانع

.ردصمولتاًردصم«اھنمديزمىلعفذعتلاو«ئرخأرداصمنعفشكلاىلا

6ع



عصاماوراسا

اھتامّدقمةءارقو«اھبیلقتواھحّفصتو«اھیلإعوجرلايغبنيبتكنمانتارضاحميفانركذامریغ

:يليامعجارملاورداصملانمركذن؛عنصُيملامو«اھنمعنُصامىرُیل«اھتابثأيفرظنلاو

«يفارغویلببلاثحبلاوتاطوطخملاملعيفتاسارد:يقوشدمحأ«نین

.م١998 «ىلوألا.طلا«ءاضیبلارادلا«حاجنلاةعبطم

:راتسلادبع«يِجَرْلَحلا

.م198/8/-ه١408 «لوألا.طلا,ةدج«تابتكملاوبتكلايفتاسارد

«مولعلارادةیلك«هتاودأوقیقحتلا:ناونعبهیفثحب«ثارتلاقیقحتنف

.م١99/8 «ةرھاقلا

.خيراتنود«ةرھاقلا«عجارملاةساردللخدم

«توریب«ةلاسرلاةسسؤم«ةبكعملاوةیبرعلارداصملا:رھامدمحم«ةدامح

.م١9481 //ه١14.1 /«ةسداسلاةعبطلا

تافنصملاونادلبلاومجارتلاعجارميفزجوملا:دمحمدومحم«يحانطلا

.1986م/ه1١405 «لوألا.طلا«ةرھاقلا«يجناخلا«مولعلاتافيرعتو

/١ ه4٠١ «ةرصبلا«ةّماعلاةیبرعلاعجارملاىلإلخدملا:نھحرلادبعرّابجلادبع

.م 1

  ةیناثلا.طلا«توریب«يعازوألاراد«ةیبرعلاةبتكملاعم:نھحرلادبع«ةبطُمت

ه/ 15 1١984 م.

«ديدجلاباتكلاراد«ةیبرعلاتاطوطخملاةسرھفدعاوق:نيدلاحالص2,دخنملا

.م/ه١895 «ةیناثلا.طلا«توریب 1515

داع







فل

)(

:يدْوَواَملانسحلاوبأ«ةیناطلسلاماكحألا

ا

"ال:ءاكّملاىلغَيوبأ«ةیناطلسلاماكحألا

«54548:يلكّررلانيدلاریخ«مالعألا

4ه

دراودإ.عوبطموھامبَعوُنَقلاءافتكا

ِيَدْناَف 5؟:كْ

فشكىلعليذلايفنونكملاحاضيإ

الو07#:يدادغبلااشابلیعامسإ«نونظلا

45

رب.د  ٠ ت)

"2*2كم:راّخَفلانبا«دمحمنبىلع

١١ :ناملكوربلراك«يبرعلابدألاخيرات

15:ىبھذلانيدلاسمش«مالسإلاخيرات

54:يواَمْؤلابوُيُأ«ةرُقتلا

)ذ-ج-ث(

514:يدلاخلاميركلا

نایلإفسوي«ةثيدحلافیناصتلاعماج

71:سیكرس

راججلادبع«يمالسإلايبرعلاثارتلارئاخذ

7/7:نمحرلادبع

(ط-ش  س(

15:يرصملايراصنألاايركزدَنَس

:يبھذلانيدلاسمش«ءالبنلامالعأرّیِس

هع4#

:يفاَریسلادیعسوبأ«ِهيَوِبیِسباتكحرش

8

44:يومحلاتوقاي«ءابدألاتاقبط

(غ-  ٠ ف-.ك)

+٠ :يتئسلاضاَیِعيضاقلا«ّةیْنُعلا

يفتاكرردتسملاوءارعشلانيواودسرھف

:دبیعملاراّججدمحم«عیماجملاوتايرودلا

 ١"

27٠0517 :يطّاتوَعلاّةیِطَعنباسرھف

”27٠1 :يلیبشإلاریحنباةسرھف

ها:ميدنلا,.تسرھفلا

44:يبتكلاركاشنبا«تایّفولاتاَوَق

؟/:هُيَوَبْیِس«باتكلا

يماعنیبرصميفترشُنيتلاةیبرعلابتكلا
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ءم ”5:ریصنمیھاربإةدياع-19765

يماعرصميفترشُنيتلاةیبرعلابتكلا

١ ه:ریصنمیھاربإةدياعءم1940-15

«نؤنفلاوبتكلايماسأنعنونظلافشك

,ا:ةفیلخيججاح 1/213945 58٠"

0م28

نبا»زيزعلاباتكلاریسفتيفزیجولاّروحملا

"17:يطانؤغلاّةیِطَع

:يقشمدلايلبنحلابھاوملايبأةخیشم

31

:يَِفلّسلارھاطوبأظفاحلا«رّمَسلامجعم

7.

«عوبطملايبرعلاثارتلللماشلامجعملا

9؟:ةیحلاصىسیعدمحم

«عوبطملايبرعلاثارتلللماشلامجعملا

لالھ«لوألاءزجلاىلعلوألاّكردتسملا

5١ :يجان

«عوبطملايبرعلاثارتلللماشلامجعملا

دبعرمع«يناثلاءزجلاىلعلوألاّكردتسملا

"١ :يرمدتمالسلا

حالص«ةعوبطملاتاطوطخملامجعم

717:دجّجنملانيدلا

ةّراقلاهبشيفةیبرعلاتاعوبطملامجعم

اھیلإةعبطملالوخدذنم«ةیناتسكابلاةيدنھلا

"7:ناخدمحأ»م١9١ ماعىتح

618

71:بتاكلليِمْرِراَوُحلايللافشسوينب

شاط«ةدایسلاحابصموةداعسلاحاتفم

"46اال:هدازيربك

 : نودْلَخنباةمّدقم

)2

تابتكمىفةیبرعلاتاطوطخملارداون

(هر

525

41245:يدادغبلااشابلیعامسإ«نیّفئصملا

)و

:يدَمَّصلانيدلاحالص«تاییفَولابيفاولا

1

سمش«ناَمَّدلاءانبأءابنأونایعألاتاَیَقَو

2
472414:ناكلتنبنيدلا

اندل



ه70

210

"25٠١7 :ریخنبا«ىلیبشإلا

15:ايركز«يرصملايراصنألا

2 )بر(

5”-1١6 :لراك«ناملكورب

78245:اشابلیعامسإ«يدادغبلا

5/4:يركب

هللادبعوبأ«بتاكلايِمْرِراَوُحلايخْلبلا

”1/:فشسوينبدمحأنبدمحم

2 )تر

هھ:اضر«دّدجت

١ :مالسلادبعرمع:يرمدت

4:(رعاشلا)بیبح«ماّمتوبأ

2 )جر

؟/:ظحاجلا

”5:يزوجلانبا

دبعنبنسحلانبدمحأ-يِرَمْؤَجلا

54:يدلاخلاميركلا

)خ-حر

نبىفطصم«(ةفیلخاحلا)ةفیلخيجاح

51,195586/:يبلجبتاك«هللادبع

51١ :عیطمدمحم«ظفاحلا

؟/:تباثنبناّسح 8

ء:توقاي«يومحلا

+1١ :بھاوملاوبأ«يقشمدلايلبنحلا

9م:دمحأ«ناخ

«9:دمحمنبنمحرلادبع«نوْدّلَخنبا

4

644«49":نيدلاسمش«ناَّكلَخنبا

)ذ-د(

هھ:دراَیب«جود

45:نيدلاسمش:يبھذلا

)ز-ر

514:5١ :راخَقلانباءدمحم

</:بوُيأ,يواَمُثلا

٠ غ:توملھ»رتير

"/2"ا/:يربكشاط«هداز

17:ىھارلا

٠/4 45:نيدلاریخ:ىلكرلا



الك

”7:(ينابسإبرعتسم)نيديز

)صآشس(

٠ :ضاَیِعيضاقلا«يتئّسلا ”*

؟":نایلإفسوي:سیكرس

5.-١1 /:داؤف«نیكزس

<17:(ظفاحلا)رھاطوبأ«يَِفلَسلا

77:هُيَوبْیِس

٠ /:دیعسوبأ«يفاَرِیَسلا

5؟:نيدلالالج«يطویسلا

514:میھاربإ,حوُبَش

١9 :ناضمر«نِشْش

؟أ«دمحمماصع:يِطْنَّشلا

م.279:ىسیعدمحم«ةیحلاص

44:نيدلاحالص:يدّفَّصلا

41:فُسوي«يبويألانيدلاحالص

١ )ف -ع(

59«78:نمحرلادبعراكجلادبع

؟/:ةیھاتعلاوبأ

5٠١6517 :يطانوعلاّةیِطَعنبا

47دمحأ«سرافنبا

ِيَدْناف ١5 :دراودإ«كْ

5:سویلینروك«كِيَدْناَف

ما/:يلغيوبأ«اقل

5ه:لجولف

)ك-ق(

+1:يلعوبأ«يدادغبلايلاقلا

44:ركاشنبا«يبتكلا

4/8:اضررمع«ةلاّكك

)ن-مھر

ما/:نسحلاوبأ«يِدْدَواَمْلا

"١ :دمحم«ظوفحم

”/:يدوعسملا

"1١ :راججدمحم«دبیعملا

717:نيدلاحالص«دّجنملا

4ه«هال:(تسرھفلابحاص)ميِّدنلا

١8 :میھاربإةدياع«ریصن

517:رؤُتلاوبأ

)و-.هر

7١ :يجانلالھ

55١ :رباجنبا«يشآيداولا

6 6



هوامھف.ا.هاواو٠ .ودھا.فاود.اقاقوا..اواوافاوهھواھهىهووووهافدھوهاو

0اھئیترتوخسُلاعمج:لوألالقحلا

0ناملكوربلراكل«يبرعلابدألاخيرات

00نیكزسداؤفل«يبرعلاثارتلاخيرات

0اًقَقحُمعبطام:يناثلالقحلا

0 كِئَدْناَف دراودإل«عوُبْطَموھامبعوُنَملاءافتكا ١

0 سیكرس نایلإفسوياباتك؟

00 ةبّرعملاو ةیبرعلاتاعوبطملامجعمأ

0 ةثيدحلا فیناصتلاعماج-ب

نمحرلادبعرائجلادبعل«ىمالسإلاىبرعلاثارتلارئاخذ-4

00ناكردتسم

ةلاماممملفاءفاقافدفاعدفاءافاقدماءالثعورشملاتاالمكُم

00ااناونعلاقیثوت:ثلاثلالقحلا

0ةفیلخيججاحل«نونظلافشك١ 

مليدادغبلااشابلیعامسإل«نونكملاحاضيإ-١ 

0اهیلإناونعلاقیثوتوفلؤملاةمجرت:عبارلالقحلا

0ناكُلَحنبأل«نامزلاءانبأءابنأونایعألاتایفو١ 

0يبتكلاركاشنبأل«تايََولاتاَوق-؟

0يِدَفَّصلانيدلاحالصل«تایَفَولابيفاولا-

0يِبَمَّذلانيدلاسمشل«ءالبنلامالعأریس-

اشابلیعامسإل«نیّفئصملاراثآونیِّفلؤملاءامسأىلإنیفراعلاةيدھ  ه
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هدازيربكشاطل«ةدایسلاحابصموةداعسلاحاتفم-
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فلولَةیتاَدلَآةریَشلا

يسرھفمخیشيطنشلادمحمماصعذاتسألاوھ«

دھعمبتاطوطخملاریبخوتاطوطخملا

.ةیبرعلالودلاةعماجلعباتلاةیبرعلاتاطوطخملا

رھشنمرشعنماثلامویلايفنیطشأفبيفِدلُو*

.979١ مماعربمسيد

ةلحرملاىتح«نیطّسِلفيفيساسألاهمیلعتئقلت«

ىلعلصحفاھبهمیلعتلمكیل١ 44/.ماعيفةرھاقلاىلإلاحإتلادشمثةيوناثلا

.١585 ماعةیبرعلاةغللامشقةرھاقلاةعماجبادآلاةیلكببادالايفسناسیللا

تاساردلاوثوحبلادھعمنمایلعلاتاساردلامولبدىلعلصح١195717 ماعيفو

.ةرھاقلابّةیيرعلا

يفةیندرألاّةیعامتجالانوؤشلاةرازوب١15 4ماعهجرختليلاتلاماعلايفلمع

دھعميفنینسعضبسيردتلايف١9651 ماعذنملمعمث«سدقملاتیب

.(ایبیل)سلبارطبيلاعلانیّملعملا

تاطوطخملادھعم(ةیبرعلالودلاةعماجيفلمعينأ١4719 ماعذنمهلحیتأ

.ثارتلالاجميف.تيوكلاف«سنوتمث«ةرھاقلايف(ةیبرعلا

ماعرخآيفةینوناقلانسلاهغولببةیبرعلاتاطوطخملادھغملاريدمّهلمعىھتنا*

يفاًوضعو«اًغرفتماًریبخ-هتیبوھو-دھعملايفهٌؤاطعرمتساو١8 

ْ.اذھانمويىلإخيراتلاكلذذنميراشتسالاهسلجم

«صوصنلاقیقحتوتاطوطخملاّملع»يفایلعلاتاساردللمسقءاشنإذنمو«

ةسرُھفو«ةماعلاثارّثلارداصمو«صوصنلاقیقحتدعاوقىفرضاحُيذخأدھعملاب

.ةاروتكدلاوریتسجاملاةجردلئاسرىلعفارّشإلاىفكراشُيو«تاطوطخملا



نعفشكيو«تاطوطخملانعٍبّقنیليبنجأويبرعدلبنیبرثكأىلإرفاس«

.ملاعلاءاجرأيفنیثحابللمثنمو»ةیبرعلالودلاةعماجِحلاصلاھنمسیفنلا

«تاطوطخخمسراھفو«تالاقمو«بكنیبامهتاقیقحتوهتاّفلؤمتعونت

:اھنمعبط.ثارّثلاودقنلاوةغللايفتارضاحموتاودنوتارمتؤملامعأو

«رصم«ةیلیعامسإلا«يراخبلامامإلاةبتكم,طوطخملاثارتلايفلوصف-

.1017م/١ ه488لوألاةعبطلا

:رصم«يراخبلامامإلاةبتكم«ةماعلارداصملا:صوصنلاقیقحتتاودأ

.1١٠٠ م/١ ه478ئلوألاةعبطلا»ةیلیعامسإلا

راد«توریب«(كارتشالاب)ميدقتوقیقحت,يدابأزوریفلا«لّسَعلاقیفصتللسألاقیقرت

.”0٠٠5 م«لوألاةعبطلا«يمالسإلابرغلا

»رشنلاوتاساردللةیبرعلاةسسؤملا«توریب«ثيدحلايبدألااندقنيفةیعقاولاوةیلامجلا-

.1919م«ئلوألاةعبطلا

«ىلوألاةعبطلا«ةیبرعلاتاساردلاوثوحبلادھعم«ةرھاقلا.يوغللاينیكاكسلالیلخ

.ما 151/

رشعانثا«ةیبرعلاتاطوطخملادھعم«ةرھاقلا.ةّروصملاةیبرعلاتاطوطخملاسراھف

امتردص«بدألاووحنلاوةغللاوكلفلاوخيراتلاوةسایسلاوایفارغجلاوةفسلفلايف»اًسرھف

.مةنسنیب 150017-19/85

ّظُت  ةمكحمةیميداكأتايروديفترشُدثوحب وحن  هاياضقوتاطوطخملاملعيفاھمْ

.اًنحبنیثالثوةسمح

.ةلاقمنيرشعوحن-يبرعلاثارتلايفاھمظُع«ةیفاقثتايروديفترشُنتالاقم-

1١ ١7/1١/7١١7 تبسلامويةیلیعامسإلاةظفاحمبهللاهمحريفوت- ١ ه457مرحم/قفاوملام

.هتانجحیسفهنكسأوهللاهمحر.ربوتكأ  ةنيدمبهتجوزةرسأنفادمبنفدو

كبل
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ماعارِداَصْلخأ

1

برش

ةماعلارداصملاهیتّدنیبفلؤملاعمج

قیقحتتاوطخباھطبروةیساسألا

ىلعتءاجف.ةیجھنملاصوصنلا

ردصملكنعثّدحتو.ةعبسلوقح

ةیفیكو٠ »هضارغأوهفلّؤم«اھنم

ظحالليو.هبعافتنالاو.هیففشكلا

فلؤملاصرحيملو.هتطخحوضو

رمألا.رداصملاركذءاصقتساىلع

تبلقناف«نیفلؤملاضعبهیفعقويذلا

اذھبو.اھلةلدأوأ.مئاوقىلإمھبتك

.اھیلإعوجرلاةیفیكنایبنعتدعتبا

ىلعفلؤملاتاكو.كلذىغبنيىتمو

نیح-ةیساسألارداصملاهذھنأنیقي

دعبٌتحابلاملستس-اھیلإعوجرلا

.ىرخأرداصمىلإ,نیح

7رھزألاةعماجمامأةرفاوصلاةراح

عصا:امنھعوطهمتطهلك.
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